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1 Inleiding 

 

In dit algemene ambtsbericht wordt de situatie in Servië (exclusief Kosovo) 

beschreven voorzover deze van belang is voor de beoordeling van asielverzoeken van 

personen die afkomstig zijn uit Servië en voor besluitvorming over de terugkeer van 

afgewezen asielzoekers uit Servië. Dit ambtsbericht is een actualisering van eerdere 

algemene ambtsberichten over de situatie in de statenunie van Servië en Montenegro 

(Srbija i Crna Gora, afgekort SCG), laatstelijk van juli 2005. Hierbij is aangetekend 

dat, vanwege de opsplitsing van de SCG in juni 2006 in de afzonderlijke staten Servië 

en Montenegro, uitsluitend de situatie van Servië is weergegeven. Het algemene 

ambtsbericht beslaat de periode van juli 2005 tot en met oktober 2007. Omwille van 

het actuele belang zijn de uitslag van de presidentsverkiezing , de eenzijdige 

onafhankelijkheidsverklaring door Kosovo, het afsluiten van een Stabilisatie- en 

Associatieovereenkomst met de EU en de verkiezingen van mei 2008, die buiten de 

verslagperiode vallen, in respectievelijk de paragrafen 2.1.3 en 2.2 vermeld. Deze 

actualisering betreft uitsluitend deze vier gebeurtenissen.Voor het overzicht van de 

situatie in Kosovo wordt verwezen naar het algemeen ambtsbericht Kosovo van 

december 2006. 

 

Dit ambtsbericht is deels gebaseerd op informatie uit openbare bronnen. Bij de 

opstelling is gebruik gemaakt van informatie van verschillende organisaties van de 

Verenigde Naties, verschillende niet-gouvernementele organisaties, vakliteratuur en 

berichtgeving in de media. Een overzicht van de geraadpleegde openbare bronnen is 

opgenomen in de literatuurlijst. Bovendien liggen bevindingen ter plaatse en 

vertrouwelijke rapportages van Nederlandse vertegenwoordigingen, EU, OVSE, 

NAVO en andere landen aan dit algemeen ambtsbericht ten grondslag. 

 

In het algemeen ambtsbericht wordt veelvuldig verwezen naar geraadpleegde 

openbare bronnen. Daar waar dergelijke bronnen zijn vermeld, is de tekst in 

veel gevallen eveneens gebaseerd op informatie die op vertrouwelijke basis is 

ingewonnen. 

 

In hoofdstuk twee wordt ingegaan op de recente ontwikkelingen op politiek- en 

veiligheidsgebied. Deze beschrijving wordt voorafgegaan door een overzicht van 

de geschiedenis van Servië. Ook is een korte passage over geografie en 

bevolking van Servië opgenomen. 

 

In hoofdstuk drie wordt de mensenrechtensituatie in Servië geschetst. Na een 

beschrijving van wettelijke garanties en internationale verdragen waarbij Servië 

partij is, komen mogelijkheden van toezicht aan de orde. In hoofdstuk 3 volgt 

de eigenlijke beschrijving van de mensenrechtensituatie. Bovendien wordt in dit 

hoofdstuk de positie van specifieke groepen belicht. 
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In hoofdstuk vier komen de opvang van binnenlands ontheemden en 

vluchtelingen, de minderjarigen en activiteiten van internationale organisaties 

aan de orde. 
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2 Landeninformatie 

 

2.1 Basisgegevens 

 

2.1.1 Land en volk 

 

Met de onafhankelijkheidsverklaring van Montenegro op 3 juni 2006 hield de 

Statenunie van Servië en Montenegro (Srbija i Crna Gora, afgekort SCG) op 

te bestaan. De als gevolg hiervan ontstane Republiek Servië was onderverdeeld 

in Centraal-Servië en twee provincies: Vojvodina in het noorden en Kosovo in 

het zuiden.1 In februari 2008 riep Kosovo de onafhankelijkheid uit. 

 

Servië telt circa 7,5 miljoen inwoners en heeft een oppervlakte van 77.449 

vierkante kilometer (circa 1,9 keer Nederland). De bevolking bestaat voor een 

groot deel uit etnische Serviërs (82,9%). Daarnaast wonen in Servië de volgende 

etnische minderheden: Hongaren, Slavische moslims (Bosniakken), Roma, 

Slowaken, Roemenen,Vlachs, Roethenen, Oekraïners, Kroaten, Albanezen, 

Bunjevci, Bulgaren, Macedoniërs, Tsjechen, Duitsers en Albanezen.2 Servië 

heeft tevens een kleine Joodse gemeenschap.3 

 

Servisch is de officiële taal. Het Latijnse (zogenaamde latinica) en het cyrillische 

alfabet (zogenaamde cirilica) hebben gelijke status en kunnen naast elkaar 

worden gebruikt.4 In overeenstemming met de wet, kunnen andere talen ook 

officieel worden gebruikt.5 

 

De Joegoslavische / Servische dinar is het officiële betaalmiddel in Servië.6 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Kosovo wordt door Servië officieel aangeduid met de naam Kosovo en Metohija. Kosovo is  

 sinds juni 1999 op basis van VN-resolutie 1244 onttrokken aan de macht van Servië en wordt 

 bestuurd door de United Nations Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK). 
2 Zie voor een nadere verdeling: paragraaf 3.4 Positie van etnische minderheden.  

3 US State Department, Country Report on Human Rights in Serbia, 2006. De schattingen over   

 het aantal Joden in Servië lopen uiteen tussen 2.000 en 3.000 personen. 
4 Bij verwijzing naar begrippen in het Servisch wordt in dit ambtsbericht zoveel mogelijk  

 gebruik gemaakt van de latinica. 
5 Zie artikel 10 van de grondwet van Servië. Ook artikel 79 van de grondwet garandeert het  

 recht van nationale minderheden op o.a. het gebruik van de eigen taal. 
6 Hoewel de dinar in Servië als het officiële betaalmiddel geldt, wordt in de praktijk nog steeds   

 de naam “Joegoslavische dinar” gebruikt. Deze benaming figureert tevens op een groot deel 

 van de in Servië in omloop zijnde bankbiljetten en munten. 
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2.1.2 Geschiedenis 

 

Na de Tweede Wereldoorlog maakte Servië deel uit van de in 1945 onder 

leiding van Tito opgerichte Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië 

(SFRJ). 7 Halverwege de jaren tachtig begon de onvrede onder de verschillende 

deelrepublieken over de verhoudingen binnen de SFRJ te groeien. 

 

In mei 1989 werd Slobodan Milosevic gekozen tot president van de deelrepubliek 

Servië. Onder Milosevic werd in 1990 een nieuwe Servische grondwet 

aangenomen die de autonomie van de provincies Vojvodina en Kosovo feitelijk 

ophief. Daarnaast bleek de Servische wens om de federatie te versterken, en 

daarbinnen een dominante rol te spelen, onverenigbaar met de wens van de 

deelrepublieken Kroatië en Slovenië om Joegoslavië om te vormen tot een 

samenwerkingsverband van soevereine staten. Tussen juni 1991 en maart 1992 

verklaarden de deelrepublieken Kroatië, Slovenië, Macedonië en Bosnië-

Herzegovina zich onafhankelijk.8 In Bosnië-Herzegovina brak in 1992 een oorlog 

uit, die drieënhalf jaar zou duren. Op 27 april 1992 werd de Federale Republiek 

Joegoslavië (FRJ), bestaande uit de deelrepublieken Servië en Montenegro, 

uitgeroepen. In mei 1992 kondigde de Verenigde Naties een olie- en 

handelsembargo af tegen de FRJ als sanctie voor de betrokkenheid van de FRJ bij 

de oorlog in Bosnië-Herzegovina. In de tweede helft van de jaren negentig begon 

de onvrede van de etnisch Albanese bevolking van Kosovo te groeien. Er 

ontstonden groeperingen zoals het Kosovo Beschermingsleger (Ushtria Çlirimtare 

e Kosovës, afgekort UÇK) die de onafhankelijkheid van Kosovo op gewapende 

wijze wilden bereiken. Het gewelddadige optreden van de Servische politie en het 

Joegoslavische leger tegen etnisch Albanese strijders, waarbij burgerslachtoffers 

vielen, vormde in maart 1999 voor de NAVO aanleiding over te gaan tot het 

uitvoeren van luchtaanvallen op strategische doelen in de FRJ. De Kosovo-crisis 

eindigde in juni 1999 met de aanvaarding van Veiligheidsraadresolutie 1244, op 

grond waarvan Kosovo onttrokken werd aan de macht van Servië. Het (interim) 

bestuur van Kosovo werd overgelaten aan de United Nations Interim 

Administration Mission in Kosovo (UNMIK). 

 

In september 2000 trachtte het regime van Milosevic de uitslag van de 

presidentsverkiezing te manipuleren. De overwinning van deze verkiezing werd 
 
 
 

7 De oorspronkelijke naam van het land luidde “Federatieve Volksrepubliek Joegoslavië”.  

 Deze naam werd in 1963 gewijzigd in “Socialistische Federatieve Republiek Joegoslavië”. 

 De andere deelrepublieken van SFRJ waren: Slovenië, Kroatië, Bosnië-Herzegovina en 

 Macedonië. Op grond van de grondwet van de SFRJ van 1963 (en later van 1974) werden 

 Vojvodina en Kosovo verheven tot autonome provincies binnen Servië, waarbij zij een status 

 verkregen die vrijwel gelijk was aan die van de zes deelrepublieken. 
8 Kroatië en Slovenië in juni 1991, Macedonië in januari 1992 en Bosnië-Herzegovina in maart  

 1992. 
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zowel door Milosevic als door zijn opponent, Vojislav Kostunica, opgeëist.9 Dit 

leidde eind september 2000 tot een volksopstand door aanhangers van Kostunica, ten 

gevolge waarvan Milosevic uiteindelijk in oktober 2000 zijn nederlaag moest 

accepteren. In juni 2001 werd Milosevic overgedragen aan het Joegoslavië Tribunaal 

te Den Haag, wegens verdenking van oorlogsmisdaden. Daarna voltrok zich in 

Servië en Montenegro een proces van democratisering en economische 

wederopbouw, dat aangedreven wordt door de wens om op termijn deel uit te maken 

van de Europese Unie en de Trans-Atlantische veiligheidsstructuren. 

 

Op 3 juni 2006 proclameerde Montenegro zich onafhankelijk, na het houden van 

een referendum. Hierop nam het Servische parlement het besluit Servië als 

rechtsopvolgerstaat aan te merken van de Statenunie van Servië en Montenegro 

(SCG). Servië heeft de internationale rechtspersoonlijkheid van de SCG 

overgenomen, inclusief haar lidmaatschap van internationale organisaties en 

haar positie als contractpartner in internationale verdragen.10 

 

 

2.1.3 Staatsinrichting van Servië 

 

Op 30 september 2006 aanvaardde het Servische parlement een nieuwe 

grondwet, die eind oktober 2006 werd goedgekeurd door een referendum. Op de 

totstandkoming van de nieuwe grondwet is van verschillende zijden (waaronder 

het Europese Parlement) kritiek geuit, hoofdzakelijk op het gebrek aan openbare 

raadpleging of parlementair debat tijdens de voorbereiding van de grondwet.11 

 

De republiek Servië bestaat uit Centraal Servië en een autonome provincie:  
Vojvodina. 

 

In Centraal Servië liggen de hoofdstad Belgrado en verder de districten (Okrug): 

Borski, Branicevski, Jablanicki, Kolubarski, Macvanski, Moravicki, Nisavski, 

Pcinjski, Pirotski, Podunavski, Pomoravski, Rasinski, Raski, Sumadijski, 

Toplicki, Zajecarski, Zlatiborski. 
 

 
9 

Zie in deze context o.a.: http://www.nrc.nl/W2/Lab/Milosevic/achtergrond.html  

10 
Bron: Commission of European Communities, “Commission staff working document”,  

 Serbia 2006 Progress report {COM(2006) 649 final}, 8 november 2006. 
11 

Zie in deze context o.a.: Europees Parlement, ontwerpverslag [voorlopige versie 2007/2126   

 (INI)], met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de 

 betrekkingen tussen de Europese Unie en Servië , 22 juni 2007, 

 (http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=- 

 //EP//NONSGML+COMPARL+PE-391.943+01+DOC+WORD+V0//NL&language=NL ) 

 en: Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Autonomy Bullied into Statehood, 
          

 zonder datum; Human Rights Watch, World Report 2007, Serbia, Events of 2006; 
        

 International Herald Tribune, New Constitution for Serbia, 29 oktober 2006 
      

 (http://www.helsinki.org.yu/charter_text.php?lang=en&idteksta=1700). 
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In Vojvodina liggen de districten: Backa Zuid, Zuid Banat, Backa Noord, 

Noord Banat, Banat Centraal, Backa West en Sremski. 

 

Onder deze districten vallen in totaal 160 gemeenten (opština).12 

 

Wetgevende macht  
De wetgevende macht berust in Servië bij een 250 zetels tellende, rechtstreeks 

gekozen Nationale Assemblee.13 De assemblee wordt gekozen voor een periode 

van vier jaar en is bevoegd de ontslagprocedure van de president te initiëren. 

 

De geldigheid van de wetten van de Federale Republiek Joegoslavië en van de 

Statenunie van Servië en Montenegro is niet uitdrukkelijk door de nieuw ontstane 

Republiek Servië vastgesteld. In principe bestaat er een continuüm tussen de 

FRJ, de SCG en Servië. Als gevolg hiervan moeten alle wetten van de SCG als 

wetten van Servië verondersteld worden, tenzij een wet uitdrukkelijk is 

ingetrokken, is gewijzigd of in strijd is met de grondwet of een andere wet. 

 

Uitvoerende macht  

De uitvoerende macht berust in Servië bij de regering14, die bestaat uit de 

premier (Vojislav Kostunica), vice-premier en de ministers. De premier wordt, 

op voordracht van de president van Servië, door de assemblee benoemd. 

 

De president van Servië wordt rechtstreeks gekozen.15 Zijn ambtsperiode 

bedraagt vijf jaar en kan eenmaal worden verlengd. Sedert 27 juni 2004 is Boris 

Tadic president van Servië. Op 3 februari 2008 werd Tadic met een krappe 

meerderheid (van 50,3%) herverkozen tot president.16 

 

Rechterlijke macht  

Servië kent een constitutioneel gerechtshof.17 De Wet op de Organisatie van 

Rechtbanken maakt een onderscheid tussen rechtbanken met algemene jurisdictie 

en speciale rechtbanken. Onder de rechtbanken met algemene jurisdictie vallen 

het Hooggerechtshof, de Hoven van Appèl (nog in te stellen), de gemeentelijke  
 
 
 
 

 
12 

CIA – The World Factbook – Serbia, versie 31 mei 2007.  

13 
Zie voor de werking van de Nationale Assemblee: Servische grondwet, artikel 98 en verder.   

14 
Zie voor de werking van de regering: Servische grondwet, artikel 122 en verder.  

15 
Zie voor de werking van het presidentschap van de Republiek: Servische grondwet, artikel  

 114 en verder. 
16 

In de tweede verkiezingsronde op 3 februari 2008 versloeg de Europa-gezinde Tadic de  

 nationalist Tomislav Nikolic. 
17 

Zie o.a. CIA – The World Factbook – Serbia, versie 31 mei 2007. De werking van het  

 constitutioneel gerechtshof is geregeld in de Servische grondwet, artikel 166 en verder. 
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rechtbanken en de districtsrechtbanken. Speciale rechtbanken zijn de 

handelsrechtbanken en de nog in te stellen administratieve rechtbanken.18 

 
 

2.2 Politieke ontwikkelingen 

 

De internationale politieke ontwikkelingen in Servië stonden in de verslagperiode 

in het teken van de opschorting, respectievelijk hervatting van de besprekingen 

over de Stabilisatie en Associatie Overeenkomst (SAO) met de Europese Unie, 

de kwestie Kosovo en integratie binnen de Europese Unie en de NAVO. 

 

Belangrijke binnenlandse politieke ontwikkelingen waren de opsplitsing van de 

Statenunie Servië en Montenegro, met het ontstaan van Servië als zelfstandige 

staat (juni 2006), de inwerkingtreding van de grondwet (september 2006), de 

assemblee-verkiezing (januari 2007), de regeringsvorming (mei 2007), de 

presidentsverkiezing,de onafhankelijkheidsverklaring door Kosovo (beide in 

februari 2008), het sluiten van een Stabilisatie- en Associatie Overeenkomst 

tussen de EU en Servië en de parlementsverkiezing in mei 2008. 

 

Servië heeft inmiddels de diplomatieke betrekkingen met alle buurlanden, 

uitgezonderd Kosovo, hersteld en streeft naar een actieve rol binnen de regio. 

Daarnaast werden bilaterale afspraken gemaakt m.b.t. terugkeer van 

vluchtelingen, opheffing van visa-verplichtingen en gezamenlijk optreden in de 

strijd tegen de georganiseerde misdaad.19 

 

SAO  
In juni 2007 nodigde de voorzitter van de Europese Commissie Servië uit om de 

bespreking van de SAO te hervatten.20 Voorafgaand aan de verkiezingen van 11 

mei 2008 ondertekenden de EU en Servië op 29 april 2008 een SAO. Nederland 

en België hebben de uitwerking van de SAO geclausuleerd door volledige 

samenwerking van Servië met het Joegoslavië-Tribunaal (ICTY) te eisen. 

Afgezien van de mate van samenwerking met het ICTY, zal de toenadering tot de 

EU eveneens afhangen van het nakomen van andere internationale verplichtingen, 

zoals de vervulling van voorwaarden op terreinen als democratisering, persvrijheid 

en de eerbiediging van de mensenrechten.  
 
 
 

 
18 American Bar Association, http://www.abanet.org/rol/publications/serbia-legal-system-  

       

 eng.pdf, Serbia Background, 2007. 

19 

      

Ministerie van Buitenlandse Zaken, Landenfiche Servië, mei 2007.  

20 
Dit, na de arrestatie van de van oorlogsmisdaden verdachte Vlastimir Djordevic, gevolgd  

 door zijn uitlevering aan het ICTY.Zie o.a. Southeast European Times, www.setimes.com. 

 EU to resume SAA talks with Serbia, 8 juni 2007.   
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De Servische politiek ten opzichte van integratie in de EU is verdeeld. Enerzijds is er 

een coalitie voor een Europees Servië, waarvan president Boris Tadic, leider van de 

Democratische Partij (DS) de belangrijkste positie inneemt, anderzijds staat de 

Servische Radicale Partij (SRP), met Tomislav Nikolic als leider. In de laatste 

verkiezingen van 11 mei 2008 behaalde de DS de overwinning met 38,7 % van de 

stemmen, bijna 10 % meer dan de SRPS, die 29,1 % van de stemmen kreeg.21 De 

uitkomst van de coalitiebesprekingen staat nog geenszins vast, in die zin dat zowel de 

DS als de SRP zitting kunnen nemen in een meerderheidsregering. 

 

Integratie binnen de NAVO  
Tijdens de NAVO top op 23 november 2006 nodigde de NAVO (naast Bosnië en 

Herzegovina en Montenegro) Servië uit deel te nemen aan Partnership for Peace, 

een NAVO project met als doel vertrouwen te scheppen tussen de NAVO, 

Europese niet-NAVO leden en landen uit de voormalige Sovjet Unie. 22 

 

ICTY  
De gebrekkige samenwerking met het ICTY is in de verslagperiode een 

belangrijke belemmering geweest voor verdere integratie van Servië in de 

genoemde internationale structuren. In juni 2004 werd in Servië de Nationale 

Raad voor de Samenwerking met het ICTY opgericht. In de tweede helft van 2004 

en de eerste maanden van 2005 raakte het proces van samenwerking met het ICTY 

in een stroomversnelling met de uitlevering van een aantal verdachten aan het 

tribunaal. Dit leidde ertoe dat in april 2005 de inspanningen van Servië en 

Montenegro door de Europese Commissie, en later door de Europese Raad, als 

voldoende werden beoordeeld om de onderhandelingen tussen de Europese Unie 

en Servië en Montenegro over een SAO te kunnen openen. Op 3 mei 2006 werden 

de onderhandelingen over de SAO echter stopgezet, nadat toenmalig ICTY 

hoofdaanklager, Carla del Ponte, ernstige kritiek had geuit op het mislukken van 

de uitlevering van Ratko Mladic, waartoe Servië en Montenegro zich had 

gecommitteerd. 

 

Op 31 mei 2007 werd Zdravko Tolimir in samenwerking met de Servische 

autoriteiten gearresteerd23 en vervolgens uitgeleverd aan het ICTY. Op 17 juni 2007 

volgde de arrestatie van Vlastimir Djordjevic, eveneens gevolgd door uitlevering 

aan het ICTY. Met deze twee uitleveringen heeft Servië een duidelijk 
 
 

 
21 

Zie o.a. De Volkskrant, Serviërs kiezen voor het ’Europese pad’, gepubliceerd op 12 mei  

 2008, bijgewerkt op 13 mei 2008 

 [http://www.volkskrant.nl/buitenland/article535567.ece/Serviers_kiezen_voor_het_Europese 

 _pad] 
22 Zie o.a. http://www.nato.int/docu/pr/2006/p06-150e.htm, NATO Press Release (2006)150,  

        

 Riga Summit Declaration., 29 november 2006. 
23 In Bosnië – Herzegovina, door de politie van de Republiek Srpska (zie: www.minbuza.nl,  

      

 Nederlands Ministerie van Buitenlandse Zaken, Arrestatie ICTY- voortvluchtige, 1 juni 2007 
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signaal afgegeven dat het de samenwerking met het ICTY wil reactiveren. De 

feitelijke ondertekening van de SAO wordt vooralsnog echter afhankelijk 

gesteld van de uitlevering van vier nog voortvluchtige verdachten.24 

 

Kosovo  
In de verslagperiode hebben intensieve besprekingen plaatsgevonden inzake de 

nadere statusbepaling van Kosovo. Deze boden geen concrete oplossingen. 

Hierdoor groeide het momentum voor de Kosovaarse regering om tot een 

eenzijdige onafhankelijkheidsverklaring te komen. Deze 

onafhankelijkheidsverklaring door president Hasim Thaci vond plaats op 17 

februari 2008. Servië blijft Kosovo beschouwen als een onlosmakelijk deel van 

haar grondgebied. Vrijwel onmiddellijk na de onafhankelijkheidsverklaring 

vond de erkenning van de staat Kosovo door o.a. de Verenigde Staten, 

Duitsland, Frankrijk, Italië en het Verenigd Koninkrijk plaats. Nederland heeft 

de onafhankelijkheid van Kosovo erkend op 4 maart 2008. 
 

 

2.3 Veiligheidssituatie 

 

De algemene veiligheidssituatie in Servië was in de verslagperiode stabiel. Van 

de regio’s in Servië zijn de Sandjak regio en de Presevo vallei in potentie het 

minst stabiel. 

 

De Sandjak regio  
Voorzover bekend is de veiligheidssituatie in de Sandjak regio (in het Zuid 

Westen van Servië, waar meer dan de helft van de bevolking bestaat uit 

Servische moslims) stabiel gebleven. Wel is in deze regio in maart 2007 een 

basis aangetroffen die zou zijn gebruikt als een trainingsterrein voor radicale 

moslims die van plan zouden zijn leden van de lokale moslimgemeenschap aan te 

vallen.25 In april 2007 werd een radicale moslimleider, die bij de ontdekking van 

het trainingsterrein aan de politie ontsnapte, in een vuurgevecht met de politie 

gedood.26 
 
 
 
 
 

 
24 

Deze vier zijn: Ratko Mladic, Radovan Karadzic, Goran Hadzic en Stojan Zupljanin (zie  

 o.a.Turkish Daily news, Four war crimes fugitives left after Serbian general’s arrest, 18 juni 
       

 2007). Zie voor standpunt Europese Commissie over ondertekening SAO o.a.: 

 http://today.reuters.com, Reuters, EU resumes Serbia talks though Mladic at large, 13 juni 

 2007.      
25 

The New York Times, Discovery of Serbia training camp draws attention to radical islamists,   

 5 april 2007. 
26 

Free Republic, Serbia: Wahibi leader killed in clash with police (Mark one up for  

 civilisation), 20 april 2007 [http://www.freerepublic.com/focus/f-news/1820573/posts]. 
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In de verslagperiode ontstond in de Sandjak tweespalt in de moslimgemeenschap, 

als gevolg van de benoeming van Adem Zilkic door religieuze leiders van 

verschillende steden in de Sandjak regio als nieuwe moslimleider.27 Aanhangers 

van zijn voorganger, Muamer Zukorlic, betwisten de legitieme 

vertegenwoordiging van de moslims in de Sandjak door Zilkic. De benoeming 

van Zilkic heeft geleid tot spanningen in de Sandjakse moslimgemeenschap. 28 

 

De Sandjak regio kampt met economische- en sociale ontwikkelingsproblemen, 

met ineffectiviteit van het lokale bestuur en vermoed wordt, dat het een 

centrum van georganiseerde misdaad is.29 

 

De Presevo vallei  
Het merendeel van de etnisch Albanezen in Servië (exclusief Kosovo) woont in 

de Presevo vallei, op de zuidoostelijke grens van Kosovo met centraal Servië.30 In 

dit gebied hebben zich in de verslagperiode geen bijzondere veiligheidsincidenten 

voorgedaan.31 

 

 

2.3.1 Politie 

 

De politie in Servië ressorteert onder het Algemene Directoraat van Politie van 

het Servische ministerie van Binnenlandse Zaken. De politie is o.a. 

verantwoordelijk voor binnenlandse veiligheid, opsporing en onderzoek van 

misdrijven en grensbewaking.32 Naast de gewone politie kent Servië een 

paramilitaire gendarmerie33 en een bijzondere eenheid die zich richt op de 

bestrijding van georganiseerde criminaliteit.  
 
 

27 

 
 
 

28 

 
 
 

 
29 

 
 
 

30 

 
 
 

31 

 
32 

 
33 

 

 
Zie bijv. BIRN, Who runs Sandzak’s media?,  
(http://www.birn.eu.com/en/1/190/7084/?tpid=7&tpl=30&ST1=Text&ST_T1=Article&ST_  
AS1=1&ST_max=1)  
B92, Novi Pazar rally ends peacefully, 11 oktober 2007  
(https://www.b92.net/eng/news/in_focus.php?id=119&start=0&nav_id=44481). Zie in deze 

context eveneens: B92, Sandzak mufti calls for “defense of mosques”, 13 oktober 2007 

(https://www.b92.net/eng/news/in_focus.php?id=119&start=0&nav_id=44542). 

Zie: http://www.osce.org/documents/srb/2007/03/23836_en.pdf, OSCE, Report of the head of 

the OSCE mission to Serbia, Ambassador Hans Ola Urstad, to the OSCE Permanent Council, 

Vienna, 29 March 2007. 

Het betreft hier de gemeenten: Presevo en Bujanovac, de zogenaamde Presevo vallei (waar 

etnisch Albanezen circa 60% van de bevolking vormen) en gemeente Medvedja (circa 30% 

etnisch Albanezen). 

International Crisis Group, Serbia: Maintaining peace in the Presevo Valley, Europe Report 

no. 186, 16 oktober 2007 

http://polis.osce.org/countries/details?item_id=46, OSCE Polis, Policing Profiles of 

Participating and Partner States, Serbia, last updated 14 June 2007. 

De gendarmerie valt onder het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De taken van de 

gendarmerie zijn o.a. anti-oproer operaties, anti-terrorisme operaties en hoog risico-arrestaties 
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Volgens het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) lopen 

personen die worden verdacht van een crimineel feit bij hun aanhouding en 

tijdens de eerste uren van hun inbewaringstelling een gerede kans van 

mishandeling door de Servische politie.34 Daarnaast heeft de politie kritiek te 

verduren als gevolg van het vóórkomen van corruptie.35 

 

In de Presevo vallei bestaan multi-etnische politieteams. Deze teams opereren 

naast de Servische gendarmerie. Zij zijn ingesteld om spanningen binnen de 

multi-etnische en multi-religieuze gemeenschap het hoofd te bieden. Het betreft 

teams bestaande uit zowel (etnisch) Servische als Albanese agenten, die zijn 

ondergebracht binnen de bestaande politiestructuren en zijn belast met de 

reguliere politietaken in de Presevo vallei. De etnisch gemengde bevolking in de 

zuidelijke regio (Serviërs en Albanezen) zou hiermee meer vertrouwen in de 

politie krijgen. Vergelijkbare multi-etnische politie-teams zijn er in de Sandjak 

regio. Volgens etnisch Albanese leiders overschrijdt de in Presevo aanwezige 

gendarmerie in de praktijk vaak zijn bevoegdheden. Dit zou gepaard gaan met het 

gebruik van onnodig geweld tegen burgers.36 

 

 

2.3.2 Veiligheidsdiensten 

 

Na de vorming van een nieuwe regering in mei 2007 is het ministerie van 

Binnenlandse Zaken onder leiding van de conservatieve Democratische Partij 

van Servië (DSS), van premier Kostunica, gebracht. Het Ministerie van Defensie 

is toegewezen aan de gematigde Democratische Partij (DS) van president Tadic. 

De DS heeft hierdoor de controle over de Servische militaire veiligheidsdiensten 
 
 
 
 
 

 
34 

 
 
 

35 

 
 
 

 
36 

 

(zie: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=28a9175c-da7b-4646-9d9e-

b511910fed87), Public Policy Analysis, Gendarmerie or multiethnic police?, januari-maart 

2007. 

International Rehabilitation Council for Torture Victims, 

http://www.irct.org/Default.aspx?ID=2732, Serbia country description, ongedateerd (na 

juni 2006). 

Zie bijv. http://www.kacin.si/default.asp?lang=eng, Jelko Kacin, Proposal for a European 

Parliament recommendation to the Council, 27 juni 2007. Zie in deze context o.a. ook: 

Transparency International. Renewing of negotiations with EU and fight against 

corruption, Serbia, 14 juni 2007. 

Zie in deze context: http://www.ceeol.com/aspx/getdocument.aspx?logid=5&id=28a9175c-

da7b-4646-9d9e-b511910fed87, Public Policy Analysis, Gendarmerie or local multiethnic 

police?, januari – maart 2007. Zie bijv. ook http://www.irb-

cisr.gc.ca/en/research/rir/?action=record.viewrec&gotorec=449779, Immigration and 

Refugee Board of Canada, Country of origin research, 30 december 2005, laatst 

geactualiseerd op 8 juli 2007 en International Crisis Group, ‘Serbia: maintaining the peace in 

the Presevo Valley’, Europe Report no. 186, 16 oktober 2007, 

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=5126. 
 

14 



Algemeen ambtsbericht Servië (exclusief Kosovo) 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 

gekregen, te weten de Militaire Inlichtingendienst (VOA) en de Militaire 

Veiligheidsdienst (VBA). Beide partijen hebben controle over de 

Staatsveiligheids- en informatiedienst, de Security Information Agency (BIA37), 

volgens het ‘tweesleutel principe’: de twee partijen benoemen de directeur en de 

plaatsvervangend directeur, die beiden gelijke macht hebben. De afstemming 

van de werking van de veiligheidsdiensten is in handen gekomen van de Raad 

voor Nationale Veiligheid, waarvan president Tadic voorzitter is. Het akkoord 

tussen DSS en DS (beide vormen ze het zogenaamde democratische blok) heeft 

de verwachting gewekt dat de democratische controle over en de hervorming van 

de Servische veiligheidsdiensten effectiever zal worden.38 

 

 

2.3.3 Strijdkrachten 

 

Volgens de grondwet van Servië staan de strijdkrachten onder democratische en 

civiele controle (artikel 141 ). De president van Servië heeft het opperbevel 

over de strijdkrachten. 

 

Sinds februari 2006 is de Servië-NAVO Defensie Hervormings Groep (the 

Serbia-NATO Defence Reform Group) actief. De doelstelling hiervan is het proces 

van de hervormingen van het defensiesysteem in Servië te versnellen en te sturen. 

Zo zou Servië sneller in staat worden gesteld te integreren in de NAVO. De groep 

is gevormd op initiatief van Noorwegen en bestaat uit functionarissen van het 

Servische Ministerie van Defensie en het leger, van de NAVO en uit 

vertegenwoordigers van andere Servische overheidsdiensten, internationale 

organisaties en NGO’s.39 
 

Eveneens in 2006 ondertekenden Servië en de Verenigde Staten drie 

bilaterale militaire akkoorden.40 
 
 
 

 
37 

Bezbednosno Informativna Agencija. De BIA zou in de periode van president Milosovic zijn  

 ingezet , o.a. om politieke dissidenten en journalisten om te brengen en zou bovendien 

 banden hebben met de criminele onderwereld. De BIA werd in verband gebracht met de 

 moord op premier Zoran Djindjic, in 2003. 
38 Axisglobe, http://www.axisglobe.com/article.asp?article=1306, Cabinet deal clears way for  

            

 security services reform, 16 mei 2007. N.B. op het moment van schrijven van dit 

 ambtsbericht is nog niet bekend wat de gevolgen zijn van de verkiezingen van 11 mei 2008, 

 voor de hier beschreven politieke verdeling. 
39 http://www.parlament.sr.gov.yu/content/eng/aktivnosti/skupstinske_detalji.asp?Id=607&t=I,  

 National Assembly of the Republic of Serbia, Serbia-NATO Group meets at Assembly  

 House, 7 november 2006   
40 

           

The Acquisition and Cross Servicing Agreement (ACSA), the Status of Forces Agreement  

 (SOFA) and an agreement on non-proliferation of Weapons of Mass Destruction (WMD). Zie 

 http://belgrade.usembassy.gov/feature/200611.html, Bilateral Military Cooperation – Serbia 

 and US move into the future, November 2006.    
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2.4 Documenten 

 

Behalve de gebruikelijke documenten als de geboorteakte, huwelijksakte 

en overlijdensakte zijn in het maatschappelijk leven in Servië de volgende 

documenten van belang41: 

 

- Certificaat van staatsburgerschap (bewijs van Servische nationaliteit).  
- Identiteitskaart. Identiteitskaarten worden verstrekt aan personen vanaf 10 

jaar. Het aanvragen van een identiteitskaart voor personen tot 16 jaar dient 

door de ouder(s) of voogd te geschieden. Op grond van de Wet op de 

Persoonlijke Identiteitskaart van 27 januari 2007 is men verplicht vanaf 16 

jarige leeftijd een identiteitskaart te bezitten en bij zich te dragen.42 Vanaf 

deze leeftijd kan men de kaart zelf aanvragen.  
- Werkboekje. Dit is het overzicht van betrekkingen, waarin gegevens 

zijn vermeld van iemands opleiding en werkervaring. Het werkboekje 

geeft toegang tot werkloosheidsuitkeringen en pensioenrechten en 

tevens tot hulp bij het verkrijgen van nieuw werk.  
- “M-4 formulier”. Dit document bevat een overzicht van de ontvangen 

inkomsten en betaalde premies van de desbetreffende werknemer, zoals 

verzekering, inkomen, vergoedingen en betaalde belastingen en 

premies. Het dient als basis voor de vaststelling van de pensioenhoogte. 

 

Voor binnenlands ontheemden is voorts het ontheemdenidentiteitsbewijs van 

belang. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.2 Binnenlands ontheemden. 

 

Als officiële reisdocumenten gelden43: 

- Paspoort (individueel of collectief44).  
- Noodreisdocument (Putni list/laissez passer). 
- Zeemansboekje. 

 

Het verkrijgen van een paspoort is niet aan een leeftijdsgrens gebonden.  
 
 

 
41 

 
 
 

42 

 
 
 

43 

 
 
 

 
44 

 
 

 
http://www.praxis.org.yu/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=47, 

UNHCR/Praxis: “Analyses of the situation of internally displaced persons from Kosovo in 

Serbia: Law and Practice”, Maart 2007. 

Zie: http://www.praxis.org.yu/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=47,  
UNHCR/Praxis: “Analyses of the situation of internally displaced persons from Kosovo in  
Serbia: Law and Practice”, Maart 2007.  
Country of Return Information Project, Country sheet Serbia, August 2007  
(http://www.ecoi.net/file_upload/432_1189758303_serbia-country-  
sheet.pdf?bcsi_scan_F8B3F614E37F44BB=x9oXVIRJyjFKiRaHRxpUGAMAAAA1DcgB&  
bcsi_scan_filename=432_1189758303_serbia-country-sheet.pdf)  
Een collectief paspoort wordt uitgereikt aan een vastgestelde groep mensen (bijv. een 

groep schoolkinderen) die gezamenlijk naar een bepaalde bestemming reist. 
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Nieuwe paspoorten worden afgegeven, maar deze zijn dezelfde als die welke 

gebruikt werden in de Federale Republiek Joegoslavië (en waarop de Federale 

Republiek Joegoslavië als naam van het land staat vermeld). De afgifte van 

reisdocumenten vindt nu nog plaats op grond van de wet op de 

reisdocumenten voor Joegoslavische staatsburgers. Sinds de beëindiging van 

de Federale Republiek Joegoslavië en de Statenunie van Servië en Montenegro 

is in Servië geen nieuwe wet over reisdocumenten aangenomen. Wel heeft de 

Servische minister van Binnenlandse Zaken in oktober 2007 verklaard dat de 

voorbereidingen voor een nieuw paspoort inmiddels in de eindfase verkeren.45 

 

Personen vanaf 18 jaar kunnen een eigen paspoort aanvragen. Voor minderjarigen 

(onder de 18 jaar) dienen de ouders of de voogd een paspoort aan te vragen. 

 

Identiteitsbewijzen en paspoorten kunnen bij het lokale politiebureau 

worden aangevraagd. 

 

Leden van nationale minderheden in Vojvodina kunnen hun identiteitskaart 

sinds juni 2006 in twee talen ontvangen. Identiteitskaarten worden gedrukt in de 

volgende taalcombinaties: Servisch-Hongaars, Servisch-Kroatisch, Servisch-

Roemeens, Servisch-Russisch en Servisch-Tsjechisch. 

 

Voor het verkrijgen van een rijbewijs geldt een minimumleeftijd van 18 jaar. 

 

De Servische autoriteiten accepteren geen reis- en identiteitsdocumenten die door 

de UNMIK (United Nations Mission in Kosovo) zijn afgegeven. Een Kosovaarse 

Albanees kan een reis- of identiteitsdocument van de Servische autoriteiten 

verkrijgen onder de voorwaarden die voor elke andere Servische staatsburger 

gelden. 
 

 

2.5 Staatsburgerschap van Servië 

 

Het staatsburgerschap van Servië is geregeld in de Wet op het Staatsburgerschap 

van de Republiek Servië van 2004, die op 19 februari 2005 in werking is 

getreden. Deze wet is thans nog van toepassing.  

Volgens deze wet kan het Servische staatsburgerschap worden verkregen46: 

1. door afstamming; 
2. door geboorte;  
3. door toelating;  

 
 

45 

 
46 

 
 
V.I.P. News Services, Belgrade, V.I.P. Daily News Report, issue no. 3703, 23 oktober 2007.  
Per eind mei 2008 was nog geen nieuw paspoortmodel klaar.  
Wet betreffende het staatsburgerschap van de Republiek Servië, artikel 6. Verder uitgewerkt 

in de artikelen 7 – 24. 
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4. op grond van internationale overeenkomsten. 

 

Het gevolg van de splitsing van de SCG op 3 juni 2006 was dat burgers van 

de SCG hun burgerschap van de Statenunie verloren. Burgers uit de deelstaat 

Montenegro behielden de Montenegrijnse nationaliteit en die van de 

Servische deelstaat de Servische nationaliteit. 

 

Op 14 juni 2006 besloot de Servische regering het mogelijk te maken voor 

Montenegrijnen die in Servië wonen, een dubbele nationaliteit te verkrijgen.47 

De burgerschapsrechten van Montenegrijnen in Servië hangen af van de 

woonregistratie op het moment van de splitsing van de SCG. Een Montenegrijn 

die op dat moment in Servië was geregistreerd kan de Servische nationaliteit 

zonder bijzondere voorwaarden verkrijgen.48 Een Montenegrijnse staatsburger 

zonder woonregistratie in Servië op dat moment, kan de Servische nationaliteit 

verkrijgen onder voorwaarde dat hij/zij schriftelijk verklaart Servië als zijn/haar 

eigen land te beschouwen.49 

 

Servische staatsburgers hebben in Montenegro dezelfde burgerschapsrechten als 

andere buitenlanders. Zij genieten hierin geen voorkeurspositie. Het maakt hierbij 

geen verschil of Serviërs op het moment van de splitsing van de SCG al dan niet 

in Montenegro woonachtig waren. Aan buitenlanders die de Montenegrijnse 

nationaliteit willen verkrijgen wordt de voorwaarde gesteld dat zij minimaal 10 

jaar als woonachtig in Montenegro zijn geregistreerd. 

 

Bewijs van Servische nationaliteit  
Door het tonen van het geboortebewijs of het bewijs van staatsburgerschap 

kan men zijn of haar Servische nationaliteit aantonen.  
Men verliest het Servische staatsburgerschap na daartoe een verzoek te hebben 

ingediend bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dit verzoek kan worden 

ingediend nadat men een andere nationaliteit heeft verkregen. Het verzoek 

wordt gehonoreerd als is vastgesteld dat de betreffende persoon geen wettelijke 

verplichtingen ten opzichte van Servië heeft. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
47 

Servische Ministerie van Buitenlandse Zaken,  

 http://www.mfa.gov.yu/Bilteni/Engleski/b160606_e.html, 16 juni 2006. 

48 

  

Artikel 22, sectie 1 van de Servische Wet op het Staatsburgerschap. Zie in deze context bijv.   

 B92 News, Montenegro on Serbian citizenship law, 25 september 2007 

 [http://www.b92.net/eng/news/comments.php?nav_id=44042]. 
49 

Artikel 23, sectie 1 van de Servische Wet op het Staatsburgerschap.  
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3 Mensenrechten 

 

3.1 Juridische context 

 

3.1.1 Verdragen en protocollen 

 

Servië, de staatkundige opvolger van de SCG, is partij bij, onder andere, 

de volgende verdragen: 

- Europees Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en 

de Fundamentele Vrijheden (inclusief de bijbehorende Protocollen). 

- Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten.  
- Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten.  
- Internationaal Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen 

van Rassendiscriminatie. 

- Verdrag inzake de Uitbanning van alle Vormen van Discriminatie 

van Vrouwen (inclusief het Facultatief Protocol). 

- Verdrag inzake de Politieke Rechten van Vrouwen.  
- Verdrag inzake de Rechten van het Kind (inclusief het Facultatief 

Protocol inzake de Betrokkenheid van Kinderen bij Gewapende 

Conflicten en het Facultatief Protocol inzake de Verkoop van Kinderen, 

Kinderprostitutie en Kinderpornografie).  
- Verdrag inzake de Voorkoming en Bestraffing van Genocide.  
- Verdrag tegen Foltering en Onmenselijke of Vernederende Behandeling 

of Bestraffing. 

- Verdrag betreffende de Status van Vluchtelingen (inclusief het 

Protocol betreffende de Status van Vluchtelingen). 

- Kaderverdrag inzake Bescherming van Nationale Minderheden.  
- Verdrag betreffende de Status van Staatlozen.  
- Protocol tegen de Smokkel van Migranten over Land, over Zee en door 

de Lucht, tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 

Grensoverschrijdende Georganiseerde Misdaad.  
- Protocol inzake de Voorkoming, Bestrijding en Bestraffing van 

Mensenhandel, in het bijzonder Vrouwenhandel en Kinderhandel, 

tot aanvulling van het Verdrag van de Verenigde Naties tegen 

Grensoverschrijdende Georganiseerde Misdaad.  
- Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof. 

 

 

3.1.2 Nationale wetgeving 

 

De Servische grondwet garandeert de mensenrechten en de rechten van minderheden. 

Bepalingen van mensenrechten en rechten van minderheden worden 
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toegepast ten behoeve van de bevordering van de waarden van een democratische 

samenleving, volgens internationale normen.50 In de grondwet van Servië zijn de 

mensenrechten en vrijheden opgesomd die door de Servische staat worden 

beschermd. In deze opsomming zijn niet alleen klassieke burger- en politieke 

rechten, maar ook economische, sociale en culturele rechten begrepen.51 

 

 

3.2 Toezicht 

 

Het Constitutionele Hof ziet toe op bescherming en naleving van de 

mensenrechten, de rechten van minderheden en de vrijheden.52 Personen wier 

mensenrechten worden geschonden of ontkend, die door de grondwet worden 

gegarandeerd, hebben recht op juridische bescherming. Burgers hebben het recht 

zich te wenden tot internationale instellingen om verhaal te halen over 

schending van hun grondwettelijke rechten en vrijheden.53 

 

Op 29 juni 2007 werd Sasa Jankovic door het Servische parlement tot de eerste 

Nationale ombudsman gekozen. De taak van de ombudsman is te interveniëren 

in het geval dat burgerrechten worden geschonden of in gevallen van 

professionele nalatigheid van overheidsmedewerkers.54 In december 2002 werd 

in Vojvodina een provinciale Ombudsman ingesteld.55 Verder kent Servië ook 

verschillende gemeentelijke ombudsmannen.56 

 

In heel Servië zijn talrijke niet-gouvernementele organisaties actief, die rechtshulp 

bieden aan personen wier mensenrechten (zouden) zijn geschonden. Deze 

organisaties rapporteren en publiceren geregeld over de mensenrechtensituatie in 
 
 
 
 
 

 
50 

 
51 

 
52 

 
53 

 
54 

 
 
 

55 

 
 
 

 
56 

 
 
 
 

 
Servische grondwet, artikel 18.  
Servische grondwet, artikel 23 tot en met 74.  
Servische grondwet, artikel 166.  
Servische grondwet, artikel 22.  
B92, http://www.b92.net/eng/news/politics-  
article.php?yyyy=2007&mm=06&dd=30&nav_category=93&nav_id=42133, Speaker: no-  
confidence motion next week, 30 juni 2007.  
Assembly of the autonomous province of Vojvodina,  
http://www.skupstinavojvodine.sr.gov.yu/?s=Osnivac&mak=Skupstina#zavodi,[laatst  
geraadpleegd op 3 juli 2007]. De huidige ombudsman van Vojvodina is Petar Teofilivic. Hij  
kreeg in december 2006 van de OVSE missie in Servië de prijs ‘persoon van het jaar’.  
Zoals van Novi Sad, Subotica, Sombor, Zrenjanin, Becej, Backa Topola, Sabac, Kragujevac  
en Belgrado. Zie: Council of Europe, http://www.coe.org.yu/eng/news/council-of-  
europe/study-visit-of-ombuds-institutions-of-serbia-to-innsbruck-from-july-2-6.html, Study  
visit of Ombuds-Institutions of Serbia to Innsbruck from July 2-6, 2007.[ laatst geraadpleegd  
op 5 juli 2007]. 
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Servië.57 Door enkele van deze NGO’s is aangegeven dat medewerkers 

zijn bedreigd of lastiggevallen58. 
 

Onder andere de volgende internationale organisaties zijn vertegenwoordigd in  
Servië:  

- de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de VN (OHCHR)59.  
- OVSE. 
- Raad van Europa.  

- European Union Monitoring Mission (EUMM).60  
- ICRC. 
- Unicef.  
- UNDP.  
- ECHO. 

 

Deze organisaties houden toezicht op o.a. de naleving van mensenrechten door 

Servië en rapporteren geregeld hierover. Zij kunnen zonder belemmeringen 

hun activiteiten ontplooien. 

 

 

3.3 Naleving en schendingen 

 

3.3.1 Vrijheid van meningsuiting 

 

De vrijheid van meningsuiting wordt in de grondwet gewaarborgd. De vrijheid 

van meningsuiting kan echter beperkt worden bij wet.61 In de verslagperiode werd 

de vrijheid van meningsuiting over het algemeen gerespecteerd. Enkele 

mediaorganisaties ondervonden in de verslagperiode echter inmenging van de  
 
 
 
 
 

 
57 

 
 
 

 
58 

 
59 

 
60 

 
 
 

61 

 
 
 
 
 

 
Enkele voorbeelden van dergelijke organisaties zijn: Center for Anti-War Action; 

Humanitarian Law Center; Youth Initiative for Human Rights; Helsinki Committee for 

Human Rights in Serbia; YUCOM Lawyers’ Committee for Human Rights; European Bureau 

for Conscientious Objection; Belgrade Centre for Human Rights. 

Enkele personen ontvingen bijvoorbeeld sms-dreigberichten of werden verhinderd in een 

taxi te stappen of op toegestane plekken posters te plakken. 

Met een hoofdkantoor in Belgrado en een veldkantoor in Kraljevo (zie: 

http://www.unhcr.org/publ/PUBL/455443b011.pdf, UNHCR Global Appeal 2007, Serbia) Het 

mandaat van de EUMM werd in november 2006 verlengd tot en met 31 december 2007. Zie 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/nl/oj/2006/l_335/l_33520061201nl00480049.pdf, 

Gemeenschappelijk optreden 2006/867/GBVB van de Raad, 30 november 2006. 
 
Artikel 46 van de grondwet. Beperking is o.a. mogelijk om de rechten en reputatie 

van anderen en de principes van de democratische rechtstaat en nationale veiligheid te 

beschermen. 
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overheid. Ook waren er enkele bedreigingen, als gevolg van het uiten van kritiek 

op de regering.62 

 

In de lijst van Freedom House neemt Servië in de wereld de 84e plaats (van de  

195) en in de regio Centraal en Oost Europa/Voormalige Sovjet Unie de 12e 

plaats (van de 28) in op het gebied van de mediavrijheid. De kwalificatie van 

Freedom House voor Servië is “gedeeltelijk vrij”. 63 
 

 

3.3.2 Vrijheid van vereniging en vergadering 

 

Vrijheid van vereniging  

De vrijheid van vereniging wordt in de grondwet gewaarborgd.64 Er zijn geen 

gevallen bekend waarin de Servische overheid deze vrijheid heeft beperkt.65 

 

Vrijheid van vergadering  

De vrijheid van vergadering wordt in de grondwet gewaarborgd.66 Voor 

demonstraties hoeft geen toestemming te worden gevraagd, maar deze dienen 

wel bij de autoriteiten te worden aangemeld. In de praktijk wordt de vrijheid van 

vergadering gerespecteerd. In tegenstelling tot voorgaande jaren, zijn geen 

gevallen bekend waarin de Servische autoriteiten openbare protesten hebben 

belemmerd.67 

 

 

3.3.3 Vrijheid van godsdienst en overtuiging 

 

De vrijheid van godsdienst en overtuiging wordt in de grondwet gewaarborgd.68 

In de praktijk wordt de vrijheid van godsdienst en overtuiging gerespecteerd.69 
 
 

62 US Department of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights  
               

 Practices – 2006, 6 maart 2007. 

63 

              

Freedom House, Global Press Freedom 2007, Growing Threats to Media Independence,  
            

 Selected data from Freedom House’s annual survey of media freedom. Zie: 

 http://www.freedomhouse.org/uploads/fop/2007/pfscharts.pdf. Zie in deze context eveneens: 

 Freedom House,  
 http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2007&country=7334, Freedom 

 in the world – Serbia (2007).  
64 

Artikel 55 van de grondwet.  

65 
Zie bijvoorbeeld Freedom House,  

 http://www.freedomhouse.org/modules/mod_call_dsp_country-  

 fiw.cfm?year=2007&country=7334, Freedom in the world – Serbia (2007) of US Department 
       

 of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights Practices – 2006, 6 
      

 maart 2007. 
66 

Artikel 54 van de grondwet  

67 Zie bijvoorbeeld US Department of State, ibidem  

68 
Artikel 43 van de grondwet.    

 
22 



Algemeen ambtsbericht Servië (exclusief Kosovo) 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De scheiding van kerk en staat behoort tot een van de grondwettelijke beginselen 

van Servië. Religieuze gemeenschappen zijn vrij om hun geloof uit te oefenen en 

hun interne zaken te beheren zoals zij dat willen. Zij kunnen religieuze scholen 

en charitatieve organisaties oprichten.70 

 

In april 2006 nam het parlement een nieuwe wet op de Godsdienst aan. Deze wet 

is omstreden omdat alleen de zeven “traditionele” godsdienstige gemeenschappen 

worden erkend: de Servisch Orthodoxe kerk, de Rooms-katholieke kerk, de 

Slowaakse Evangelische kerk, de Christelijk Hervormde kerk, de Evangelisch 

Christelijke kerk, de Islamitische gemeenschap en de Joodse gemeenschap. 

Andere religieuze groeperingen dienen zich te registreren bij het Ministerie van 

Religie, dat de discretionaire bevoegdheid heeft om goedkeuring aan de registratie 

te verlenen. Veel van deze minderheidsgroeperingen werden al meer dan 50 jaar 

officieel als religieus erkend en bestaan al zeer lange tijd in de Servië.71 Op 25 

april 2007 verklaarde het Ministerie van Religie dat het zeven ‘niet-traditionele’ 

religieuze gemeenschappen in het afgelopen jaar heeft geregistreerd.72 Van 

enkele religieuze gemeenschappen is de registratie niet goedgekeurd.73 

Registratie impliceert het verkrijgen van een legale status, zonder welke het 

onmogelijk is activiteiten te ontplooien, zoals het openen van een bankrekening, 

het in eigendom hebben van onroerend goed, het kopen en verkopen van 

goederen, het publiceren van literatuur en het tewerkstellen van medewerkers.74 

 

In Servië werd in 2001 godsdienstonderwijs op basis- en middelbare schoolniveau 

geïntroduceerd.75 Leerlingen kunnen uit de zeven “traditionele religies” kiezen 

dan wel als alternatief het vak maatschappijleer volgen.  
 
 

 
69 US Department of State, ibidem  

70 

          

Artikel 44 van de grondwet.  

71 US Department of State, ibidem  

72 

          

Forum 18, http://www.forum18.org/Archive.php?article_id=948, Serbia: government still  
         

 arbitrarily denying communities legal status, 26 april 2007. Het betreft de Zevende-dags 
     

 Adventisten, de kerk van de Verenigde Methodisten, de kerk Jesus Christus van de Heiligen 

 der laatste dagen, de Evangelische kerk van Servië, de kerk van Christus’ Liefde, 

 Christus’Spirituele kerk (UPC) en de kerk van God (Cleveland, Tennessee). Laatstgenoemde  

 gemeenschap verklaarde nog geen informatie over goedkeuring van de registratie te hebben 

 ontvangen. 
73 

Zoals Hare Krishna, de Zevende-dags Adventisten Hervormingsbeweging, de Evangelische  

 kerken van Leskovac en Subotica, Jehovah’s Getuigen. De Servische Baptisten Unie en de 

 Pinkstergemeentelijke kerk hebben besloten geen nieuwe registratie aan te vragen. Bron: 

 Forum 18, ibidem. 
74 

Forum 18, ibidem  

75 Belgrade Centre for Human Rights, Human Rights in Serbia and Montenegro 2004, 2005.  
    

 Godsdienstonderwijs werd geïntroduceerd op grond van het Decreet op het Organiseren en 

 Voeren van Godsdienstonderwijs. Volgens het Servische Constitutioneel Hof tast het decreet 
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De Servisch-orthodoxe kerk speelt in Servië een belangrijke (politieke) rol, zowel 

in het openbaar als achter de coulissen. Servië kent geen staatsgodsdienst, maar 

de Servisch-orthodoxe kerk geniet wel een voorkeurspositie76. De kerk heeft 

nooit afstand genomen van personen die veroordeeld dan wel aangeklaagd zijn 

voor de misdaden begaan tijdens de oorlogen in de jaren 90.77 Integendeel, zij 

presenteert deze personen als nationale helden dan wel, in geval van personen die 

aan het Joegoslavië-Tribunaal in Den Haag zijn uitgeleverd, als martelaren.78 

 

Eind 2006 werd de Wet op de Restitutie van eigendommen aan kerken en 

religieuze gemeenschappen van kracht. De wet regelt de teruggave van 

eigendommen die in de periode ná 1945 door de overheid zijn geconfisceerd. 

De uitvoering van de wet heeft tot nu toe op trage wijze plaatsgevonden.79 

 

 

3.3.4 Bewegingsvrijheid 

 

De grondwet garandeert bewegingsvrijheid, de vrijheid om zich in Servië te 

vestigen en het recht om zowel het land te verlaten als terug te keren. 

Beperkingen op de bewegingsvrijheid en op het recht Servië te verlaten zijn bij 

wet mogelijk. 80 In de praktijk wordt de bewegingsvrijheid gerespecteerd.81 

 

Montenegrijnse burgers die vóór de splitsing van de SCG in Servië 

woonregistratie hadden, konden in Servië woonachtig blijven. Mutatis 

mutandis geldt dit ook voor Servische burgers in Montenegro. 
 
 
 
 
 

 
76 

 
 
 
 
 

 
77 

 
 
 

 
78 

 
79 

 
80 

 
81 

 
 

 
de scheiding tussen staat en kerk niet aan; zie in deze context tevens paragraaf 3.3 van het 

algemeen ambtsbericht Servië en Montenegro (exclusief Kosovo) van 2004. 

Zie: US Department of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights 

Practices – 2006, 6 maart 2007. Het leger biedt bijvoorbeeld wel gelegenheid voor het 

houden van Servisch-orthodoxe diensten, maar gelovigen in andere stromingen kunnen hun 

geloofsdiensten alleen buiten de legerplaatsen volgen. De Servische regering financierde de 

bouw van een Servisch-othodoxe kerk en subsidieerde de salarisbetalingen van Servisch-

orthodoxe geestelijken buiten Servië. 

Wel heeft de Servisch-orthodoxe kerk op 10 juni 2005, naar aanleiding van de openbaring 

van beelden van moord op zes mannen door Servische paramilitaire groepen, haar afkeur 

uitgesproken en de moord veroordeeld; BetaNews, Serbian Orthodox Church condemns 

murder of Srebrenica Bosniaks, 13 juni 2005. 

Zie bijvoorbeeld Helsinki Committee for Human Rights in Serbia, Serbia 2004: Human 

Rights and Collective Identity, 2005. 

Forum 18, http://www.forum18.org/Archive.php?article_id=929, Serbia: Very slow 

official implementation of restitution Law. 12 maart 2007. Artikel 39 van de grondwet. 

 
US Department of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights 

Practices – 2006, 6 maart 2007. 
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Volgens de thans geldende praktijk kunnen Montenegrijnse staatsburgers 

hun woonplaats in Servië kiezen, zoals Servische staatsburgers dat kunnen. 

Deze praktijk heeft echter geen wettelijke basis en is wellicht onderhevig aan 

wijzigingen. Hetzelfde geldt voor Servische staatsburgers in Montenegro. 

 

Reizen tussen Servië en Montenegro is, wanneer men over geldige 

reisdocumenten beschikt, in het algemeen zonder problemen mogelijk. 

 

Tussen Centraal Servië en Kosovo kan in principe vrij gereisd worden. Hoewel 

zich in de verslagperiode geen noemenswaardige incidenten hebben voorgedaan 

tussen Albanese Kosovaren en Serviërs, voelen Serviërs die in Kosovo reizen zich 

slecht op hun gemak. Auto’s met Centraal Servische nummerplaten worden in 

Albanees Kosovo in de gaten gehouden. Door de gespannen verhouding tussen 

Kosovaarse Albanezen en Serviërs is er een gerede kans dat inzittenden van aldus 

gesignaleerde auto’s door Albanese Kosovaren worden lastiggevallen. Albanese 

Kosovaren kunnen zich zonder formele obstakels in Servië begeven. Mede 

vanwege het feit dat de meeste Albanese Kosovaren geen Servisch spreken of 

men aan het accent duidelijk als Albanese Kosovaar herkenbaar is, lopen 

Albanese Kosovaren wel de kans in Centraal Servië onheus bejegend te worden. 

De meeste Albanese Kosovaren voelen daarom geen behoefte om naar Centraal 

Servië te reizen. 
 

 

3.3.5 Rechtsgang 

 

De grondwet voorziet in een autonome en onafhankelijke rechterlijke macht en 

onderschrijft het principe van de scheiding der machten. De Grondwet bevat 

een aantal basisprincipes aangaande de rechtsgang, zoals in beginsel openbare 

rechtzittingen en juryrechtspraak. 82 

 

De rechterlijke macht wordt echter nog steeds geconfronteerd met een hoge mate 

van inefficiëntie. Zaken kwamen pas na zeer lange tijd voor de rechter en, eenmaal 

in behandeling, duurde het veelal lang voordat ze werden afgerond. Corruptie 

binnen de rechterlijke macht blijft een probleem.83 Overheidsfunctionarissen 

zouden politiek gevoelige vervolgingen hebben belemmerd, o.a. door officieren 

van justitie en rechters onder druk te zetten. Een van de punten van kritiek op de 

nieuwe grondwet is dat de benoeming van rechters en openbare aanklagers op 

politieke gronden kan zijn gebaseerd.84 
 

 
82 

Artikel 142 van de grondwet.  

83 US Department of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights   
    

 Practices – 2006, 6 maart 2007. In dit rapport wordt een tweetal gevallen van rechters 
   

 genoemd die smeergeld zouden hebben aangenomen. 
84 

US Department of State, ibidem.  
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Sinds 2005 is aan elke districtsrechtbank een speciale afdeling verbonden die 

zich bezighoudt met militaire rechtzaken.85 

 

In 2003 werd binnen de districtsrechtbank Belgrado een bijzondere kamer voor 

oorlogsmisdaden opgericht, exclusief bevoegd86 tot het vervolgen van personen 

die worden verdacht van oorlogsmisdaden in Servië, Bosnië en Kroatië tijdens het 

conflict van 1992 - 1995.87 Ook bestaat in Servië een bijzondere openbare 

aanklager die uitsluitend belast is met de vervolging van oorlogsmisdaden.88 Een 

probleem dat zich bij deze rechtzaken voordoet is dat een aantal getuigen bang is 

om naar Servië af te reizen. In september 2005 is een wet betreffende de 

getuigenbescherming aangenomen. De nieuwe wet op het strafproces van juli 

2006 staat het de rechtbanken toe om akkoord te gaan met het gebruik van 

pseudoniemen door getuigen, met het veranderen van hun identiteit en met de 

hervestiging van getuigen elders (inclusief het buitenland), zonder dat daar een 

bijzondere overeenkomst tussen de staat en de getuige voor nodig is.89 

 

 

3.3.6 Arrestaties en detenties 

 

Het recht op persoonlijke vrijheid en veiligheid wordt door de grondwet 

gewaarborgd. Arrestatie en detentie zijn alleen mogelijk indien het in 

overeenstemming met de geldende wettelijke bepalingen plaatsvindt. Iedereen die 

zonder gerechtelijk besluit is gedetineerd dient binnen 48 uur aan de 

onderzoeksrechter te worden voorgeleid of anders te worden vrijgelaten.90 Deze 

regel is in de verslagperiode door de Servische autoriteiten gerespecteerd.91 

Aangehouden personen kunnen een beroep doen op een aantal rechten, 

bijvoorbeeld het recht om geïnformeerd te worden over de reden van de  

 
85 

 
86 

 
 
 

87 

 
 
 

88 

 
 
 
 

 
89 

 
90 

 
91 

 
US Department of State, ibidem.  
Daarbij is de volgende kanttekening te plaatsen. Hoewel volgens HLC een duidelijk geval 

van een oorlogsmisdaad, vindt het proces in de Emini zaak plaats voor de 

districtsrechtbank in Niš. 

http://iwpr.net/?apc_state=henotri&s=o&o=tribunal_wcc.html, IWPR, Introduction to Balkan 

war crimes courts. De districtsrechtbank Belgrado is momenteel belast met de berechting van 

vier zaken. Het betreft de zaken Zvornik, Scorpions, Suva Reka en Bytyqi. Zie 

http://www.hlc- 

rdc.org/english/War_Crimes_Trials_Before_National_Courts/Serbia/index.php. 

Humanitarian Law Center (HLC), War crimes trials before national courts, Report, 

Victim/witness counselling and legal representation: a model of support – project 

implementation report, 21 februari 2007. 

Zie o.a. http://hrw.org/englishwr2k7/docs/2007/01/11/serbia14776.htm, Human Rights 

Watch, World Report 2007, Serbia, Events of 2006. Artikel 27 t/m 31 van de 

grondwet. 

US Department of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights 

Practices – 2006, 6 maart 2007. 
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aanhouding, het zwijgrecht en het recht op juridische bijstand.92 Deze 

rechten worden in de praktijk gerespecteerd.93 

 

In het algemeen voldoen de omstandigheden in de gevangenissen aan de 

internationale normen.94 Wel variëren de omstandigheden in de gevangenissen en 

detentiecentra. In enkele gevangenissen klaagden de gevangenen over hun 

omstandigheden. In 2006 vonden uit protest hiertegen enkele malen 

hongerstakingen plaats. Bewakers waren onvoldoende opgeleid. Jeugdigen 

dienen gescheiden van volwassen te worden gedetineerd, echter in de praktijk 

werd hier niet altijd de hand aan gehouden.95 In november 2006 werd de 

Servische politie er van beschuldigd buitensporig geweld te hebben gebruikt bij 

het onderdrukken van gevangenenprotesten tegen het niet aannemen van een 

amnestiewet door het parlement.96 

 

 

3.3.7 Mishandeling en foltering 

 

De Servische grondwet verbiedt geweld tegen personen in detentie. Gedetineerden 

dienen humaan en met respect voor hun waardigheid te worden behandeld.97 In 

Servië is ook geen sprake van systematische foltering of mishandeling door de 

overheid. In enkele gevallen echter heeft de politie zich schuldig gemaakt aan het 

slaan van arrestanten en het lastigvallen van personen, meestal tijdens de aanhouding 

en het insluiten van verdachten van kleine criminaliteit.98 In de 
 
 
 
 
 
 
 

 
92 

 
93 

 
94 

 
 
 

95 

 
 
 
 
 
 

 
96 

 
 
 

 
97 

 
98 

 
 
 
 
 
 

 
Artikel 29 van de grondwet.  
US Department of State, ibidem  
Zie o.a.: Freedom House,  
http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=363&year=2007&country=7334, Freedom  
in the world – Serbia (2007).  
US Department of State, ibidem. In dit rapport maakt het US Department of State eveneens 

melding van een rapport van het Helsinki Comité voor Mensenrechten in Servië van januari 

2007, naar aanleiding van bezoeken aan 18 detentiecentra. Volgens dit rapport ontbraken in 

de centra de procedures om aantijgingen van slechte behandeling af te wikkelen. Verder 

vermeldt het rapport andere problemen zoals corruptie, overbevolking, gebrek aan daglicht en 

frisse lucht, slechte sanitaire voorzieningen en vervuilde keukens in enkele van de bezochte 

centra. 

Zie o.a. Amnesty International, Report 2007, Republic of Serbia,  
(http://thereport.amnesty.org/eng/Regions/Europe-and-Central-Asia/Serbia) of US Department of 

State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights Practices 
 
– 2006, 6 maart 2007. Artikel 

28 van de grondwet. 
 
Zie bijvoorbeeld US Department of State, ibidem. 

 
27 



Algemeen ambtsbericht Servië (exclusief Kosovo) 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 

verslagperiode werden verschillende politiefunctionarissen bestraft 

wegens mishandeling of foltering.99 

 

Tijdens de zogenaamde “Operatie Sabel”100 in Servië werd door verschillende NGO’s 

melding gemaakt van gevallen van mishandeling door de politie van aangehouden 

personen.101 In april 2004 gaf de minister van Binnenlandse Zaken van Servië dit ook 

toe. In een uitspraak van 8 juli 2004 bevestigde het Constitutioneel Gerechtshof van 

Servië dat er tijdens de “Operatie Sabel” sprake was van mishandeling van 

aangehouden personen door de politie en beval de staat om aan de slachtoffers 

compensatie te betalen.102 Op 1 maart 2005 heeft de Servische parlementaire 

commissie voor Defensie en Veiligheid besloten een onderzoek in te stellen naar de 

(vermeende) schendingen van mensenrechten die tijdens de “Operatie Sabel” zijn 

begaan.103 In het interim antwoord van de regering van Servië en Montenegro op het 

rapport van het Europees Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) verklaarde 

Servië en Montenegro dat het Ministerie van Binnenlandse zaken geen gegevens 

beschikbaar heeft over de status  
 
 
 
 
 

 
99 

Deze bestraffingen varieerden van ambtelijke schorsingen tot  veroordelingen door de  

 rechter. Zie bijvoorbeeld US State Department, ibidem en Youth Initiative for Human Rights, 

 Police officers sentenced to prison for torture, Index: YIHR-06-5432-28.06.2007 

100 

            

De operatie “Sabel” werd in 2003 door de regering uitgevoerd, met het doel om criminele  

 (mafia) organisaties in Servië te ontmantelen, na de moord op premier Djindjic (zie o.a.: 

 Freedom House, http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=47&nit=381&year=2005, 
            

 Country report Serbia-Montengro, 2005 
101 

Voor meer informatie over “Operatie Sabel” wordt verwezen naar het algemeen ambtsbericht  

 Servië en Montenegro (exclusief Kosovo) van maart 2004. Zie in deze context ook IWPR, 

 Victims of Police Brutality Wait for Justice, Balkan Crisis Report No 540, 2 februari 2005. 

102 

            

Zie Amnesty International, Serbia and Montenegro: A wasted year. The continuing failure to  
           

 fulfil key human rights commitments made to the Council of Europe, EUR 70/005/2005, 22 
         

 maart 2005; en Human Rights Committee, Concluding Observations of the Human Rights 
         

 Committee: Serbia and Montenegro, CCPR/CO/81/SEMO, 12 augustus 2004. Ook andere 
       

 rechtbanken hebben deze uitspraak gevolgd, zie bijvoorbeeld Humanitarian Law Center, 

 Compensation for Human Rights Violations in Police Operation Saber, 9 november 2004; 

103 

            

Amnesty International, Serbia and Montenegro: A wasted year. The continuing failure to  
     

 fulfil key human rights commitments made to the Council of Europe, EUR 70/005/2005, 22 
   

 maart 2005. In het voortgangsrapport van de Europese Commissie, Serbia and Montenegro 

 2005 Progress Report, {COM (2005) 561 Final}, - 

 http://ec.europa.eu/enlargement/archives/pdf/key_documents/2005/package/sec_1428_final_ 

 progress_report_cs_en.pdf - is vermeld: “In the area of the prevention of torture and ill- 

 treatment, limited progress has been made in Serbia as regards the investigation of all 

 allegations of human rights violations during the state of emergency in March / April 2003. 

 The parliamentary Committee for Security and Defence concluded in May 2005 that 

 “unselective detentions” and “human rights abuses and torture” took place in that period, but 

 the issue is a source of continuing political confrontation. 
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van juridische processen met betrekking tot mishandelingen door de politie 

tijdens de “operatie Sabel”.104 

 
 

3.3.8 Verdwijningen 

 

In de verslagperiode hebben voorzover bekend in Servië geen 

politieke verdwijningen plaatsgevonden.105 

 

De erfenis van de gewapende conflicten in de jaren ‘90 en de Kosovo-crisis 

spelen nog steeds een belangrijke rol. Het Internationale Comité van het Rode 

Kruis (ICRC) is (sinds 2004) voorzitter van de Working Group on Missing 

Persons. Volgens het ICRC waren per eind juni 2007 nog 2.047 gevallen van 

vermissing niet opgelost.106 

 

 

3.3.9 Buitengerechtelijke executies en moorden 

 

Buitengerechtelijke executies en moorden gepleegd door of in opdracht van 

de autoriteiten zijn in Servië, voor zover bekend, in de verslagperiode niet 

voorgekomen. 
 

 
104 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 

 
106 

 
Zie http://www.cpt.coe.int/documents/srp/2006-19-inf-eng.htm, CPT, Interim response of 

the government of Serbia and Montenegro to the report of the European Committee for the 

prevention of torture and inhuman or degrading treatment or punishment (CPT) on its visit to 

Serbia and Montenegro from 16 to 28 September 2004, 18 mei 2006. Het aangehaalde 

voortgangsrapport van de Eoropese Commissie (zie vorige voetnoot) vermeldt echter: “The 

Office of the Inspector-General in the Serbian Ministry of Interior reported that out of 37 

cases brought to its attention in that context, 20 were rejected as unfounded, 6 torture cases 

were confirmed and 11 are still being investigated.” 

Zie: http://www.ihf-hr.org/documents/doc_summary.php?sec_id=58&d_id=4255, 

International Helsinki Federation, Human Rights in the OSCE region, Report 2006. De IHF 

meldt in zijn rapport 2006 dat Milan Obradovic, politiegeneraal en voormalig hoofd van het 

politiedepartement Belgrado werd beschuldigd van marteling van leden van een 

georganiseerde criminele organisatie tijdens hun arrestatie en verhoor in 2003 – 2004. 

Arrestatie van Obradovic vond plaats naar aanleiding van de moord op politiegeneraal Bosko 

Buha. Enkele politici, NGO’s en individuen typeerden de vervolging van Obradovic als een 

politieke wraakactie van de regering en niet als een serieuze poging om martelingen door de 

politie aan de kaak te stellen. 

US Department of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights 

Practices – 2006, 6 maart 2007 

ICRC, (http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/html/74MD7L!OpenDocument) The 

missing: new dynamics required to achieve further progress, 29 juni 2007 Hieruit is niet op te 

maken waar deze vermiste personen vandaan kwamen. Volgens US State Department, 

Country report on Human Rights Practices Serbia, 2006, 6 maart 2007 heeft ICRC de 

autoriteiten in zowel Servië als Kosovo een tekort aan betrokkenheid bij de werkgroep 

verweten. 
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3.3.10 Doodstraf 

 

De doodstraf kan in Servië niet worden opgelegd.107 

 

 

3.3.11 Mensenhandel 

 

De grondwet verbiedt mensenhandel evenals alle vormen van lijfeigenschap en 

gedwongen arbeid. Begin 2006 werd de Servische strafwet van kracht, waarin 

in sectie 388 de strafmaat voor mensenhandel is vermeld.108 

 

Servië is een land van oorsprong, van transit en van bestemming van vrouwen en 

meisjes die worden verhandeld met commerciële seksuele exploitatie als doel. 

De Servische overheid biedt in toenemende mate bescherming aan slachtoffers. 

 

De strijd tegen de mensenhandel is een van de prioriteiten van de OVSE missie in 

Servië. De missie heeft een actief partnerschap tussen de Servische overheid en 

NGO’s geïnitieerd en ondersteund. Dit partnerschap is het Republikeinse Team 

ter bestrijding van Mensenhandel (Republican Team to Combat Trafficking of 

Human Beings – RTC THB). In het team werken verschillende 

overheidsorganisaties en NGO’s samen. 

 

In samenwerking met het RTC THB heeft de OVSE missie een Nationale Anti-

THB Strategie ontworpen. Deze strategie is na lange onderhandelingen en 

verschillende aanpassingen door de Servische regering in december 2006 

aangenomen en beoogt de kwestie van de mensenhandel op een breed terrein 

aan te pakken. In het bijzonder richt de strategie zich op de bescherming van de 

slachtoffers. 

 

Het Agentschap voor de Coördinatie van de bescherming van slachtoffers van 

mensenhandel (Agency for Co-ordination of Protection to Victims of THB) is in 2003 

opgericht als een gezamenlijk project van de OVSE missie en het Ministerie van 

Werkgelegenheid, Arbeid en Sociale Zaken. Het voorziet in de verwijzing van 
 
 
 

 
107 

 
108 

 
 

 
Artikel 24 van de grondwet.  
Servische grondwet, artikel 26. Zie in de context van de strafbepaling: Country of Return  
Information Project, Country sheet Serbia, August 2007  
(http://www.ecoi.net/file_upload/432_1189758303_serbia-country-  
sheet.pdf?bcsi_scan_F8B3F614E37F44BB=x9oXVIRJyjFKiRaHRxpUGAMAAAA1DcgB&  
bcsi_scan_filename=432_1189758303_serbia-country-sheet.pdf) 
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slachtoffers naar gespecialiseerde instellingen, die medische, sociale, 

psychologische en juridische diensten verstrekken in een veilige omgeving. 109 

 

Slachtoffers van mensenhandel die een straf- of civiele rechtzaak tegen 

mensenhandelaren aanspannen hebben recht op een tijdelijke verblijfsvergunning, 

mogen arbeid verrichten of, lopende het proces, Servië verlaten. Slachtoffers 

kunnen niet worden uitgezet naar landen waar zij in moeilijkheden kunnen komen 

omdat ze verhandeld zijn geweest of te maken kunnen krijgen met vergelding. In 

2006 werden 33 slachtoffers van mensenhandel ondergebracht in twee 

beschermde onderkomens. 16 Slachtoffers kregen hulp in doorgangshuizen en 

reïntegratiehulp werd verleend aan 44 vrouwen.110 In Servië bestaan momenteel 

twee opvanghuizen voor slachtoffers van mensenhandel.111 

 

De NGO ASTRA houdt zich bezig met de strijd tegen alle vormen van 

mensenhandel en in het bijzonder van vrouwen en kinderen.112 Volgens het 

Country of Return Information Project113 beoordeelde ASTRA de samenwerking 

tussen de staatsorganen en de NGO’s in de strijd tegen mensenhandel als 

onvoldoende. Tot nu toe zijn er geen duidelijke mechanismen en procedures 

ontwikkeld voor de identificatie van slachtoffers. Slachtofferidentificatie vindt 

hoofdzakelijk plaats door de politie en NGO’s worden hierbij niet betrokken. De 

huidige procedure geeft aanleiding tot veelvuldige nalatigheden, misbruik en het 

opnieuw slachtoffer worden van personen. In de praktijk worden NGO’s door de 

overheid niet als partners beschouwd, aldus ASTRA. 
 
 
 
 
 
 

 
109 

Zie: http://www.osce.org/documents/srb/2007/05/24363_en.pdf , OSCE Mission in Serbia,  

 Combatting trafficking in Human Beings in Serbia – State of affairs, May 2007. Zie in deze 

 context eveneens: http://www.osce.org/documents/srb/2007/03/23836_en.pdf, OSCE Mission 
             

 in Serbia, Report of the Head of the OSCE Mission to Serbia, Ambassador Hans Ola Urstad, 

 to the OSCE Permanent Council, Vienna, 29 March 2007. 
110  

Zie: http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007/82807.htm, US Department of State,   

  Trafficking in persons, Report 2007 (Serbia). Zie http://gvnet.com/humantrafficking/Serbia- 
           

  Montenegro.htm, Human trafficking & Modern-day slavery, De inspanningen tegen de 
         

  mensenhandel in Servië stuitten op het voortdurende probleem van inadequate 

  getuigenbescherming en de corruptie onder de politie. De straffen voor mensenhandel bleven 

  laag. 
111  Zie o.a.  http://www.b92.net/eng/insight/reports.php?yyyy=2007&mm=06&nav_id=41808,   

      

  B92, Insight, US Department of state Trafficking in persons Report 2007, 14 juni 2007. 
112  Child Trafficking in Serbia – threats and reality. Child Rights Centre, Belgrado 2006, pp. 45-   

  51           
113  

Country of Return Information Project, Country sheet Serbia, August 2007   

  (http://www.unhcr.org/cgi-bin/texis/vtx/refworld/rwmain/opendocpdf.pdf?docid=46f3af1d0) 
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3.4 Positie van etnische minderheden 

 

In Servië wonen diverse etnische groepen. Volgens de laatste volkstelling van 

2002 bestaat de bevolking voor 82,9% uit Serviërs, 3,9% Hongaren, 2,1% 

Slavische moslims (Bosniakken), 1,4% Roma. Andere minderheden (per groep 

minder dan 1% van de bevolking uitmakend) in Servië zijn: Slovaken, 

Roemenen, Vlachs, Roethenen, Oekraïners, Kroaten, Bunjevci, Bulgaren, 

Macedoniërs, Tsjechen, Duitsers en Albanezen.114 

 

De collectieve rechten van etnische minderheden worden expliciet genoemd in de 

grondwet. Artikel 14 van de grondwet spreekt over “nationale minderheden” en 

de garantie van de Staat van hun bescherming met als doel volledige gelijkheid en 

het recht op behoud van eigen identiteit. Voorts noemt de grondwet het verbod 

van gedwongen assimilatie115 en van discriminatie.116 

 

Rechten van etnische minderheden hebben nadere invulling gekregen in de 

artikelen 79 en 80 van de grondwet. De grondwet voorziet in de vorming van 

zogenaamde Nationale Raden voor Minderheden om nationale minderheden hun 

recht op zelfbestuur op het gebied van cultuur, onderwijs, informatie en het 

gebruik van hun eigen taal en schrift te kunnen laten uitoefenen.117 In 2004 werd 

in Servië de zogenaamde Republikeinse Raad voor Nationale Minderheden, onder 

voorzitterschap van de premier, opgericht. Deze Raad verenigt in zich de 

voorzitters van alle Nationale Raden alsmede verschillende vertegenwoordigers 

van de Servische autoriteiten die (deels) verantwoordelijk zijn voor 

minderhedenbeleid.118 Alle etnische minderheden, met uitzondering van de 

etnisch Albanezen, hebben een eigen Nationale Raad opgericht. 

 

In de verslagperiode zijn enkele verbeteringen doorgevoerd betreffende de 

vertegenwoordiging van minderheden in het bestuur, door middel van een aantal 

maatregelen: publicatie van competenties in minderhedentalen, 

beroepsopleidingen in minderhedentalen, evenredige vertegenwoordiging in 

multi-etnische regio’s en de begeleiding van vertegenwoordigers van 

minderheidsgroepen in openbare diensten. Verbetering heeft eveneens 
 

 
114 Zie: www.ercbgd.org.yu/dokumenta/Sta-na-mi-2006.doc, Goran Basic en Katarina Crnjanski,  

     

 Status of national minorities in Serbia, 2006: De Serviërs hebben een meerderheid in 109 
   

 gemeenten. Bosniakken vormen in 3 gemeenten in de Sandjak regio de meerderheid, t.w. in 

 Tutin (94,2%), Novi Pazar (78,2%) en Sjenica (75,5%). In twee gemeenten vormen de 

 Albanezen de meerderheid, t.w. Presevo (89,1%) en Bujanovac (54,7%). In één gemeente 

 zijn de Bulgaren in de meerderheid, t.w. in Bosilegrad (70,9%). 
115 

Artikel 78 Gw.  

116 
Artikel 21 Gw.  

117 
Artikel 75 Gw.  

118 
Het betreft hier de organen die verantwoordelijk zijn voor de politie, justitie, religie, cultuur,  

 media, onderwijs en lokale overheden. 
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plaatsgevonden door het verstrekken van onderwijs in minderhedentalen. Het 

gebruik van Albanese en Hongaarse taalboeken in Zuid Servië, respectievelijk 

Vojvodina is goedgekeurd. Naast het opzetten van een lerarenopleiding in het 

Hongaars, zijn ook maatregelen genomen om een Albanese taalfaculteit en 

een open campus voor de Bulgaarse gemeenschap op te zetten. 
 

 

3.4.1 Etnisch Hongaren 

 

Etnisch Hongaren in Servië  
Etnisch Hongaarse staatsburgers van Servië zijn voornamelijk woonachtig in de 

Noordelijke Vojvodina (Severnobacki en Severnobanatski), waar zij de grootste 

niet-Servische etnische groep vormen; circa 14% van de totale bevolking van 

Vojvodina. De meeste Hongaren wonen in de gemeenten Subotica, Kanjiza, 

Backa Topola, Senta, Becej, Novi Sad, Ada, Mali Idjos en Coka. In zes gemeenten 

vormen etnisch Hongaren de meerderheid van de bevolking.119 In Vojvodina 

bestaan geen mono-etnische Hongaarse gemeenten of enclaves.120 Een relatief 

klein aantal etnisch Hongaren (circa 3.000 personen) woont in Centraal-Servië. 

 

De in Servië woonachtige Hongaren spreken de Hongaarse taal, ofschoon een 

groot deel van de Hongaren de Servische taal – zij het in verschillende mate – 

machtig is. Etnisch Hongaren zijn vrijwel allemaal christen (katholiek dan 

wel gereformeerd). 

 

Etnisch Hongaren zijn de best georganiseerde etnische minderheid in Servië. Zij zijn 

politiek goed georganiseerd en worden op alle niveaus – voornamelijk in Vojvodina 

– vertegenwoordigd door eigen partijen. Alle Hongaarse partijen streven meer 

autonomie voor Vojvodina na; zij wensen echter geen afscheiding van Servië. 

Etnisch Hongaren zijn daarnaast vertegenwoordigd door een Hongaarse Nationale 

Raad, ingesteld in overeenstemming met de Wet aangaande de Bescherming van de 

Rechten en Vrijheden van Nationale Minderheden. 

 

Etnisch Hongaarse kinderen kunnen in een aantal gemeenten in Vojvodina op 

alle niveaus (zowel peuter-, basis- als middelbaar onderwijs) in hun eigen taal 

onderwijs volgen. Hoger onderwijs is in Vojvodina doorgaans in het Hongaars 
 
 
 
 

 
119 

 
 
 

 
120 

 
 
 

 

www.ercbgd.org.yu/dokumenta/Sta-na-mi-2006.doc, Goran Basic en Katarina Crnjanski, 

Status of national minorities in Serbia, 2006: het betreft hier de volgende gemeenten: 

Kanjiza (86,5%), Senta (80,5%), Ada (76,6%), Backa Topola (58,9%), Mali Idjos (55,9%) 

en Coka (51,6%). 

De enige uitzondering vormen twee dorpen in Vojvodina (Mali Pesak en Obornjaca) die 

uitsluitend door etnisch Hongaren zijn bewoond. 
 

33 



Algemeen ambtsbericht Servië (exclusief Kosovo) 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 

mogelijk. Hongaarstaligen kunnen, indien zij daarom verzoeken, het 

hoger onderwijs-toelatingsexamen in het Hongaars afleggen.121 

 

In Vojvodina bestaan verschillende Hongaarstalige kranten en tijdschriften 

alsmede – voornamelijk op regionaal niveau – radiozenders. TV Novi Sad 

zendt regelmatig Hongaarstalige televisieprogramma’s uit. 

 

Er is in Servië geen sprake van ernstige, specifiek op etnisch Hongaren 

betrekking hebbende mensenrechtenschendingen. 

 

 

3.4.2 Slavische moslims 

 

Er wonen circa 136.000 Slavische moslims in Servië. De meeste Slavische moslims – 

ook wel ‘Bosniërs’, ‘Bosniakken’ of kortweg ‘moslims’ genoemd122 – wonen in de 

Sandjak, een gebied dat gedeeltelijk gesitueerd is in het noorden van Montenegro en 

gedeeltelijk in het zuidwesten van Servië.123 De Sandjak bestaat binnen Servië niet als 

territoriale of administratieve eenheid.124 Niettemin wordt de aanduiding ‘Sandjak’ 

veelvuldig gebruikt, in het bijzonder door Slavische moslims die daarmee het eigen 

historische, godsdienstige, geografische en culturele karakter van de regio 

benadrukken. Van de inwoners van de Sandjak is iets meer dan de helft moslim. In 

drie gemeenten in Servië vormen moslims de meerderheid van de bevolking.125 

Slavische moslims spreken de Servische taal.126 

 

In het Servische deel van de Sandjak zijn enkele, voornamelijk lokaal 

georiënteerde, politieke partijen actief.127 Daarnaast bestaat er, in 

overeenstemming met de Wet aangaande de Bescherming van de Rechten en 
 

 
121 

Overigens volgt een grote groep etnisch Hongaren hoger onderwijs in Hongarije.  

122 
Afhankelijk van de context kan het woord ‘Bosniak’ een pejoratieve betekenis hebben.  

123 
Een kleine groep Slavische moslims (circa 1.000 personen) woont in Centraal-Servië. Circa  

 400 Slavische moslims wonen in Vojvodina. 
124 

De Sandjak omvat zes gemeenten in Servië (Novi Pazar, Nova Varos, Priboj, Prijepolje,  

 Sjenica en Tutin). Novi Pazar is het culturele en economische centrum van de Sandjak. 
125 www.ercbgd.org.yu/dokumenta/Sta-na-mi-2006.doc, Goran Basic en Katarina Crnjanski,  

    

 Status of national minorities in Serbia, 2006: dit zijn de gemeenten Novi Pazar (78,2%), 

 Sjenica (75,5%) en Tutin (94,2%).  
126 

Slavische moslims afkomstig uit de Sandjak spreken, net als hun niet-moslim Servische  

 buren uit deze regio, een specifiek dialect van het Servisch, het zogenaamde ijekavica-dialect, 

 dat door sommigen als een aparte taal (Bosniak / Bosnisch) wordt beschouwd. Bovendien 

 gebruiken zij uitsluitend het Latijnse alfabet (latinica). 
127 

De belangrijkste partijen zijn de Sandzak Democratic Party (SDP) en de Coalition for  

 Sandzak. Bron: Foreign and Commonwealth Office, Country Profile Republic of Serbia, last 

 reviewed 30 April 2007, 

 (http://www.fco.gov.uk/servlet/Front?pagename=OpenMarket/Xcelerate/ShowPage&c=Page 

 &cid=1007029394365&a=KCountryProfile&aid=1159192560811). 
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Vrijheden van Nationale Minderheden, een Nationale Raad van 

Slavische moslims.128 

 

De Slavische moslims nemen actief deel aan het culturele, economische en 

politieke leven van Servië, met name van de Sandjak. De strafrechtelijke 

vervolging van personen die in de jaren negentig van separatisme werden 

beschuldigd is, voorzover bekend, in Servië nog niet formeel beëindigd, maar 

vindt in de praktijk niet plaats.129 

 

Volgens het officiële standpunt van de Servische autoriteiten kan het dialect dat in 

de Sandjak wordt gebruikt niet worden gezien als een minderheidstaal, omdat het 

een dialect van de Servische taal betreft. Onderwijs in het dialect dat in de 

Sandjak wordt gesproken (door sommigen ook de Bosniak taal / Bosnische taal 

genoemd), vindt daarom niet plaats. De Bosniak taal / Bosnische variant van het 

Servisch wordt in de praktijk niet gebruikt in het officieel verkeer.130 

 

Er is in Servië geen sprake van specifiek op Slavische moslims 

betrekking hebbende mensenrechtenschendingen. 

 

 

3.4.3 Etnisch Albanezen 

 

Etnisch Albanezen in Servië  
In Servië (uitgezonderd Kosovo) wonen ruim 61.500 etnisch Albanezen. Het 

merendeel van hen woont in de Presevo vallei. Kleine aantallen etnisch Albanezen 

wonen elders in Servië, voornamelijk in Belgrado en in Vojvodina. De etnisch 

Albanezen in Servië spreken de Albanese taal, hoewel een deel van de etnisch 
 
 
 
 
 

128 
Deze Raad bestaat sinds 1991, maar is met de aanvaarding van deze wet in 2002 formeel  

 erkend. 
129 Zie International Crisis Group, Serbia’s Sandzak: Still Forgotten, 8 april 2005; Youth  

             

 Initiative for Human Rights, Implementation of the Framework Convention for the Protection  
           

 of National Minorities in Eight Municipalities and Cities in Serbia, 2005; en Helsinki 
          

 Committee for Human Rights in Serbia, Serbia 2004: Human Rights and Collective Identity, 
         

 2005. Het betreft hier processen tegen 24 personen. In Servië vindt in de praktijk geen 

 voortzetting van deze processen plaats, en alle verdachten zijn vrijgelaten. De vervolging is 

 echter - juridisch gezien - niet definitief beëindigd, daar de beschuldigingen niet zijn 

 ingetrokken, en de zaken ook niet op een andere manier zijn afgedaan. 
130 

Zie bijvoorbeeld Youth Initiative for Human Rights / Swedish Helsinki Committee for  

 Human Rights, Implementation of the Framework Convention for the Protection of National 
       

 Minorities in Eight Multiethnic Municipalities and Cities in Serbia, 2005. Volgens Helsinki 
     

 Committee for Human Rights in Serbia, In Conflict with a State Ethnic Identity: National 
     

 Minorities in Serbia, oktober 2004 wordt het ijekavica-dialect wel in het officieel verkeer 
   

 gebruikt in de gemeenten Novi Pazar, Sjenica en Tutin. 
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Albanezen tevens – zij het in verschillende mate – de Servische taal machtig is. 

De etnisch Albanezen in Servië zijn vrijwel allemaal moslim. 

 

Anders dan de etnisch Albanezen in Kosovo hebben de etnisch Albanezen in 

Servië er begin jaren negentig niet voor gekozen zich te organiseren in 

parallelle etnisch Albanese structuren.131 

 

In de Presevo vallei zijn verschillende, vooral lokaal georiënteerde, politieke partijen 

van de etnisch Albanezen actief. De coalitie van Albanezen uit de Presevo vallei nam 

in januari 2007 deel aan de parlementsverkiezing. Dit was de eerste Albanese 

deelname aan de Servische verkiezingen sinds 1997. Een aantal andere Albanese 

partijen uit Zuid Servië had echter besloten niet aan de verkiezingen deel te nemen, uit 

zorg voor mogelijke spanningen onder de Albanese bevolking.132 

 

Een platform van raadsleden van de zuid Servische steden Presevo, Bujanovac 

(beide in de Presevo vallei) en Medvedja heeft gevraagd om de toekenning 

van een speciale status binnen Servië.133 Etnische Albanezen in Presevo 

hebben in maart 2007 opgeroepen tot een vereniging met Kosovo.134 

 

Onderwijs in de Albanese taal wordt in de gemeenten Presevo en Bujanovac 

gegeven op zowel lagere en middelbare scholen. In deze twee gemeenten wordt 

het Albanees ook in het officieel verkeer gebruikt.135 Vanwege het ontbreken 

van de mogelijkheden op Albanees vervolgonderwijs in de Presevo vallei, zijn 

Albanese studenten aangewezen op universiteiten in Kosovo, Albanië of 

Macedonië. Op deze universiteiten is de concurrentie voor de toelating groot. 

Bovendien vormt het collegegeld voor velen een belemmerende factor.136 

 

De etnisch Albanezen nemen – vooral op lokaal niveau – actief deel aan 

het politieke, culturele en economische leven. In de Presevo vallei bestaan 
 
 

 
131 

Voor meer informatie over de parallelle Albanese structuren en de situatie van de etnisch  

 Albanezen in Kosovo wordt verwezen naar het algemeen ambtsbericht Kosovo 2005. 
132 

OSCE/OIDHR Election Observation Mission Republic of Serbia Parliamentary Elections 21  

 January 2007, Interim Report – 8 January 2007. 
133 

Axis Information and Analisys, Southern serbia, or the Albanian “Motive-hunting”, 24 april  

 2006.          
134 Zie: http://www.rferl.org/newsline/2007/03/150307.asp, Radio Free Europe/Radio Liberty,  

            

 Former Presevo Albanian commander wants union with Kosova, 15 maart 2007 of: 
           

 http://www.javno.com/en/world/clanak.php?id=50822, Javno, Presevo ex-guerilla demands it 

 join Kosovo, 7 juni 2007.   
135 

           

Youth Initiative for Human Rights / Swedish Helsinki Committee for Human Rights,  

 Implementation of the Framework Convention for the Protection of National Minorities in  

 Eight Multiethnic Municipalities and Cities in Serbia, 2005. 

136 

           

Zie bijv.: http://www.birn.eu.com/en/73/10/2418/, Birn (Balkan Investigative Reporting  
     

 Network), Albanian students face uphill battle for higher education, 8 maart 2007. 
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bijvoorbeeld multi-etnische politie-teams, waaraan zij deelnemen (zie 

ook paragraaf 2.3.1 Politie). 

 

Er is in Servië geen sprake van systematische, specifiek op de etnisch 

Albanezen gerichte mensenrechtenschendingen. 

 

Voorzover bekend heeft het zogenoemde Albanees Nationaal Leger (Armata 

Kombetare Shiptare, afgekort AKSh137) – te onderscheiden van het nationale 

leger van de staat Albanië - in de verslagperiode geen acties in Servië uitgevoerd. 
 

 

3.4.4 Roma 

 

Schattingen over het precieze aantal Roma in Servië lopen zeer uiteen en variëren 

tussen circa 108.000 en circa 450.000 personen.138 Volgens Amnesty International  
139 zijn van alle binnenlands ontheemden (zie verder par. 4.2 Binnenlands ontheemden) in 

Servië tussen de 40.000 en de 45.000 van Roma etniciteit. De helft hiervan zou niet zijn 

geregistreerd, vanwege het ontbreken van de noodzakelijke documenten. Gemeenten zijn 

over het algemeen terughoudend in het huisvesten van Roma, in de hoop dat deze bij 

gebrek aan woonruimte zullen vertrekken. Een aantal Roma verblijft in officiële 

collectieve opvangcentra. Door de geleidelijke sluiting daarvan, is het echter te verwachten 

dat de meerderheid van Roma
 

 

 
137 

Over het ontstaan van het AKSh is weinig bekend. De organisatie manifesteerde zich voor  

 het eerst rond 2000/2001 als reactie op het stabilisatieproces in Macedonië (en later in 

 Kosovo en Zuid-Servië) en verenigt in zich – naar wordt vermoed – extremistische elementen 

 van het (inmiddels ontbonden) Nationaal Bevrijdingsleger uit Macedonië, Kosovo 

 Bevrijdingsleger (UÇK) en het Bevrijdingsleger van Presevo, Medvedja en Bujanovac 

 (UÇPMB). Het AKSh stelt zich als doel de totstandbrenging van een “Groot-Albanië”, dat 

 wil zeggen het verenigen onder één gezag van alle door etnisch Albanezen bewoonde 

 gebieden, waaronder Albanië en Kosovo alsmede delen van Montenegro, Zuid-Servië en 

 Macedonië. Het AKSh verzet zich daarom door middel van aanslagen op burgers en de 

 autoriteiten tegen alle stabilisatie- en vredesinitiatieven die de huidige (internationale) 

 grenzen en de situatie van de etnisch Albanezen buiten Albanië bevestigen en/of regelen. De 

 doelstellingen van het AKSh worden niet breed door de etnisch Albanese bevolking 

 gedragen. De organisatie wordt daarom niet algemeen beschouwd als een “bevrijdingsleger”. 

 Gezien de nauwe banden die het AKSh met de criminele onderwereld onderhoudt, wordt het 

 door velen ook beschouwd als een (louter) criminele organisatie. Zie bijvoorbeeld AFP, Who 
         

 are the Albanian National Army?, 15 augustus 2001; US Department of State, Office of the 
       

 Spokesman, Status of Albanian National Army (Taken Question), 14 november 2003 en 
      

 http://www.tkb.org [laatst geraadpleegd op 13 mei 2005]. 
138 

Volgens de laatste officiële census van 2002 waren er 108.193 Roma in Servië. Het  

 werkelijke aantal Roma in Servië ligt vermoedelijk echter veel hoger, doordat veel Roma bij 

 registratie een andere etniciteit hebben opgegeven. 
139 Amnesty International, No forcible return of minorities to Kosovo, AI index: EUR  

    

 70/004/2007, May 2007, 

 (http://web.amnesty.org/library/pdf/EUR700042007ENGLISH/$File/EUR7000407.pdf) 
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ontheemden uit Kosovo in illegale woongemeenschappen bij de grotere steden 

in Servië gaan wonen. De kans dat zij, in overeenstemming met beginsel 18 van 

de VN grondbeginselen voor binnenlandse ontheemding140, worden gehuisvest 

en toegang krijgen tot verschillende diensten, is klein. 

 

De Roma in Servië vormen geen homogene groep.141 Een globale 

onderverdeling van de Roma bevolking in Servië ziet er als volgt uit:  
- Arli Roma: Turkse Roma die sinds de 14e eeuw in het huidige Servië 

wonen; vrijwel allemaal Servischtalig142 en moslim;143 

- zogenaamde Blanke Roma: Roma oorspronkelijk afkomstig uit 

Bosnië, vrijwel allemaal Servischtalig en moslim;144 

- Vlahski Roma: Roemeense Roma, voornamelijk woonachtig in 

noordoostelijke delen van Servië en Vojvodina, vrijwel allemaal 

Servisch-orthodox;145  
- Tamarski Roma: voornamelijk woonachtig in de regio 

Kragujevac, overwegend Servisch-orthodox;146 

- Barat Roma (ook wel Banat Roma genoemd): Hongaarse Roma 

woonachtig met name in Vojvodina, katholiek.  
Servië kent tevens relatief kleine gemeenschappen van de zogenaamde Ashkali, 

Egyptenaren en Cergari Roma. Het betreft personen van Roma-etniciteit die 

oorspronkelijk uit Kosovo komen en die naar Servië zijn vertrokken of gevlucht.147 

De Roma wonen verspreid over heel Servië. Hoewel de scheiding tussen de 
 

 
140 

Beginsel 18: Iedere binnenlands ontheemde heeft het recht op een voldoende  

 levensstandaard. 
141 

In dit ambtsbericht wordt het begrip Roma dan ook als verzamelnaam gebruikt. De Roma  

 worden in Servië ook wel Cigan (meervoud Ciganje) genoemd. Het woord Cigan kan, 

 afhankelijk van de context, een pejoratieve betekenis hebben en wordt door de meeste Roma 

 als beledigend ervaren. 
142 

Sommige Arli Roma gebruiken nog steeds het Romani als moedertaal.  

143 
Een groep van de Arli Roma is Servisch-orthodox. Zij worden ook wel Gadžikano Roma of  

 Servische Roma genoemd.  De niet-Gadžikano Arli Roma worden ook wel Korane of 

 Korakane Roma (letterlijk vertaald “Koran Roma”) genoemd. 
144 

De zogenaamde Blanke Roma (White Roma) beschouwen zichzelf niet als Roma maar  

 associëren zich in verregaande mate met de plaatselijke bevolking (doorgaans Serviërs). Zij 

 spreken ook geen Romani. Door andere etnische groepen worden zij wel als Roma 

 aangemerkt. 
145 

De Vlahski Roma spreken geen Romani. Vrijwel alle Vlahski Roma spreken vloeiend  

 Servisch, vaak naast het Aromani (de moedertaal van de Vlachs) . Een deel van de Vlahski 

 Roma spreekt uitsluitend Servisch. De Vlahski Roma noemen zichzelf Ciganje. Zij worden 

 onderverdeeld in twee groepen: de Ducal Roma (ook wel Kruninas of Tigani Domesti 

 genoemd) en de zogenaamde “slaven” (de nakomelingen van Roemeense Roma-slaven). 
146 

De Tamarski (of Tamari) Roma behoren volgens sommige bronnen tot de Vlahski Roma;  

 Centre for Anti-War Action / Institute for Criminological and Sociological Research, The 

 Roma in Serbia, 1998.   
147 

    

Voor meer informatie over de Ashkali en Egyptenaren wordt verwezen naar het algemeen  

 ambtsbericht Kosovo 2005. 
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genoemde groepen niet vast is (de gemeenschappen gaan in de praktijk ook 

veel met elkaar om), bestaat tussen de Roma-groepen enige mate van 

onderlinge discriminatie. 

 

Ten noorden van de stad Nis zijn de meeste Roma christen (katholiek dan wel 

orthodox); ten zuiden van Nis hangen de meeste Roma de islam aan. De meeste 

maar niet alle Roma, beheersen – zij het in verschillende mate –het Servisch 

en/of het Romani (het Romani wordt met name in huiselijke kring gebruikt).148 

Sommige Roma spreken uitsluitend de Servische taal en geen Romani. 

 

De meeste Roma in Servië hebben een vaste verblijfplaats en trekken niet door 

het land. 

 

De Roma zijn politiek minder goed georganiseerd dan andere etnische 

minderheden. In het Servische parlement zijn sinds januari 2007 twee Roma 

partijen vertegenwoordigd met ieder één zetel149, te weten de Roma Partij en de 

Unie van Servische Roma. In mei 2003 werd, op grond van de Wet aangaande 

de Bescherming van de Rechten en Vrijheden van Nationale Minderheden, de 

Nationale Raad van Roma opgericht. Slechts enkele Roma zijn in Servië 

werkzaam voor de overheid. 

 

In sociaal-economisch opzicht vormen Roma de meest achtergestelde etnische groep 

van Servië. Veel Roma zijn werkloos en analfabeet.150 In Servië bestaan geen 

scholen waar Roma-kinderen onderwijs in het Romani zouden kunnen volgen.151 

Roma-kinderen genieten vaak geen lager onderwijs of maken de school  
 
 
 
 
 

 
148 

In Servië worden voornamelijk twee Romani taalgroepen gesproken: Gurbet en Arli. Het  

 Gurbet, dat in belangrijke mate door de Servische taal is beïnvloed, wordt met name in 

 Centraal-Servië en Vojvodina door christelijke Roma gesproken. Het Arli, dat in belangrijke 

 mate door het Albanees en het Turks is beïnvloed, wordt met name in het zuiden van Servië 

 gesproken door Roma die de islam aanhangen. De diverse Roma-groepen binnen beide 

 taalgroepen spreken elk hun eigen dialect. Beide taalgroepen verschillen in zodanige mate 

 van elkaar dat communicatie tussen Roma die verschillende dialecten spreken (zeer) moeilijk  

 is. In 1980 werd het Romani als taal officieel gestandaardiseerd (zie Declaration on the 

 Standarization of the Romany Language aangenomen door het World Roma Congress in 

 1980 in Warschau). Slechts enkele Roma in SCG kennen de gestandaardiseerde versie van 

 het Romani. 
149 The New Federalist.EU, Serbia elects new parliament, 28 januari 2007  

      

 (http://www.taurillon.org/Serbia-Elects-New-Parliament) 

150 

     

Circa 80% van alle Roma in Servië is analfabeet.  

151 
Op enkele scholen in Vojvodina kunnen Roma-leerlingen, naast de regulieren vakken in het  

 Servisch, een cursus Roma-taal en –geschiedenis volgen. 
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niet af, dit voor een deel vanwege de taalproblemen.152 In vergelijking met andere 

etnische groepen is de werkloosheid onder de Roma onevenredig hoog.153 

 

Aangezien in geen enkele gemeente in Servië de Roma het wettelijk 

vastgestelde minimum van 15% van de totale bevolking uitmaken, wordt het 

Romani nergens in Servië in het officieel verkeer gebruikt. 

 

Er is geen sprake van systematische, specifiek op Roma betrekking hebbende 

mensenrechtenschendingen van de zijde van de Servische autoriteiten. Wel 

hebben Roma te maken met maatschappelijke aversie en discriminatie door alle 

andere etnische groepen. Roma bleven in de verslagperiode in enkele gevallen het 

mikpunt van politiegeweld, van verbale en fysieke pesterijen door gewone burgers 

en van sociale discriminatie.154 

 

Op 7 april 2005 werd door de Servische autoriteiten het zogenaamde Decade of 

Roma Inclusion (2005 – 2015) officieel gelanceerd. Dit actieplan ziet toe op 

geleidelijke verbetering van de omstandigheden van de Roma in Servië op 

vrijwel alle gebieden. De volgende gebieden werden daarin als prioriteit 

genoemd: onderwijs, huisvesting, gezondheidszorg en werkgelegenheid.155 

 

Tijdens de eerste conferentie van de Roma Decade League (RDL)156 op 1 juni 2007 

was een van de conclusies dat de institutionele structuur voor de coördinatie van 

plannen in het kader van de Decade of Roma Inclusion (DRI) in Servië erg zwak is. 

Servië beschikt sinds de splitsing met Montenegro in mei 2006 niet over een 

nationale coördinator voor de DRI. Voorts concludeerde de RDL dat er nog druk 

nodig is om de betrokken ministeries in Servië in hun begrotingen budgetten  
op te laten nemen, voor de realisatie van de actieplannen in het kader van 

de DRI.157 
 

 
152 Zie in deze context bijv.: Dzeno Association (http://www.dzeno.cz/?c_id=14902), Gypsies in  

             

 Belgrade slums without basic needs, 5 juli 2007. Circa 80% van de Roma kinderen gaat, op 
          

 basis van de leerplicht, naar school. Slechts 20% maakt de lagere school af. 
153 

De slechte situatie van de Roma op de arbeidsmarkt kan voor een groot deel worden  

 verklaard door het feit dat zij in vergelijking met andere etnische groepen over het algemeen 

 slechter opgeleid en minder gekwalificeerd zijn. 
154 US Department of State, Serbia (includes Kosovo), Country Reports on Human Rights  

         

 Practices – 2006, 6 maart 2007 

155 

            

De overige gebieden die in het actieplan worden genoemd, zijn: de positie van binnenlands  

 ontheemden, positie van vrouwen, media, cultuur, discriminatie en welzijn. 
156 

Of: League for the Decade of Roma. Dit is een samenwerkingsverband van NGO’s met het  

 doel een bijdrage te leveren aan de efficiënte ontwikkeling en de uitvoering van actieplannen 

 van de Servische overheid in het kader van de Decade of Roma. 
157             

  http://www.romadecade.org/portal/downloads/News/Nis%20Decade%20Conference%20Co 

 nclusions.pdf, Conclusions of the First Conference on Roma Decade League in Serbia 
      

 Monitoring Results, Nis, Hotel Ambassador, June 1, 2007. 
             

 
40 



Algemeen ambtsbericht Servië (exclusief Kosovo) 2008 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.4.5 Andere etnische minderheden 

 

Voor de overige etnische minderheden in Servië geldt dat geen sprake is 

van systematische, specifiek op deze etnische groepen betrekking hebbende 

mensenrechtenschendingen van de zijde van de autoriteiten. 

 

 

3.5 Positie van specifieke groepen 

 

3.5.1 Vrouwen 

 

Volgens de Servische grondwet garandeert de staat de gelijkheid van vrouwen en 

mannen en ontwikkelt de staat beleid voor hun gelijke kansen. Deze bepalingen 

worden in de praktijk ook nageleefd. Hieruit vloeit voort dat vrouwen in dezelfde 

mate handelingsbekwaam zijn als mannen, ongeacht hun burgerlijke status. 

Vrouwen hebben geen dienstplicht, zij kunnen echter wel als beroepsmilitair in 

het leger treden. De deelname van vrouwen aan de politiek en (de hogere echelons 

van) het bedrijfsleven is doorgaans laag. Vrouwen zijn goed vertegenwoordigd in 

het middenkader. Vrouwelijke ondernemers zijn er echter weinig. In september 

2006 amendeerde het Servische parlement de wet op de verkiezingen met de 

verplichting aan politieke partijen om op hun kandidatenlijsten minimaal 30% 

vrouwelijke kandidaten op te nemen.158 In het Servische parlement is thans 20,4% 

vrouw, dit is een verdubbeling ten opzichte van het vorige parlement.159 

 

Vooral op het platteland wordt de vrouw volgens traditie nog gezien 

als ondergeschikt aan de man. 

 

Geweld  
Huiselijk geweld is een vaak voorkomend probleem in Servië. Volgens een rapport 

van The Serbian Victimology Society is tweederde van de vrouwen het slachtoffer 

van fysiek geweld en heeft de helft te maken met psychisch geweld.160 In Servië is 

huiselijk geweld strafbaar.161 De Servische Familiewet van 2005 
 
 

158 
US State Department, Country Report on Human Rights Practices Serbia, 2006, 6 maart  

 2007; Cooperation Strategy of Switzerland with Serbia and Montenegro 2007-2009, Swiss 

 Agency for Development and Cooperation SDC, december 2006 
159 

Alfred Mozer Stichting,  

 http://www.alfredmozerstichting.nl/renderer.do/menuId/24587/sf/24637/returnPage/24637/ite  

 mId/403103/realItemId/403103/pageId/24637/instanceId/24672/ , AMS traint vrouwen 

 Democratic Party Serbia, 4 juni 2007.   
160 

    

Rapport van juli 2006, zie US State Department, Country Report on Human Rights Practices  

 Serbia, 2006, 6 maart 2007. 
161 

Artikel 194 Strafwet. US State Department, Country Report on Human Rights Practices  

 Serbia, 2006, 6 maart 2007: de strafmaat varieert van 6 maanden tot 10 jaar gevangenisstraf , 

 afhankelijk van de ernst van de daad. In gevallen met dodelijk gevolg bedraagt de minimum 
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voorziet in enkele beschermingsmaatregelen tegen huiselijk geweld zoals: bevel 

tot uitzetting uit een woning, bevel tot betrekking van een woning, straatverbod 

of een stalkverbod. Vrouwen die zich aan het huiselijk geweld willen onttrekken, 

kunnen aanspraak maken op (tijdelijke) opvang die geboden wordt door 

verschillende lokale en internationale organisaties. Voorzover bekend heeft de 

Servische regering in de verslagperiode begrotingsmiddelen toegekend voor de 

financiering van een opvangcentrum. 

 

Voor de situatie van vrouwen in het kader van mensenhandel in Servië, 

zie paragraaf 3.3.11. 

 

 

3.5.2 Homoseksuelen 

 

In Servië is geen sprake van discriminerende wetgeving ten aanzien van 

homoseksuelen. Homoseksuele handelingen, zowel tussen mannen als tussen 

vrouwen, zijn niet strafbaar of verboden. Voor het uitvoeren van intermenselijke 

seksuele handelingen geldt de minimum leeftijdsgrens van 14 jaar.162 De 

grondwet verbiedt, in algemene bewoordingen, alle vormen van discriminatie.163 

 

Tegenover homoseksualiteit of uitingen van homoseksueel gedrag bestaat in 

Servië in het algemeen een negatieve houding. De sociale druk om te trouwen en 

een gezin te stichten is groot, vooral op het platteland. Homoseksualiteit wordt 

in sommige kringen, zoals het leger, nog steeds gezien als een ziekte of 

afwijking. Verbaal en fysiek geweld tegen (bekende of vermeende) 

homoseksuelen komt regelmatig voor.164 In de laatste jaren is echter wel sprake 

van de eerste voorzichtige tekenen van beginnende maatschappelijke acceptatie 

van homoseksualiteit.  
 
 
 
 

gevangenisstraf 10 jaar. Verkrachting, ook binnen het huwelijk, is strafbaar met 1 tot 40 jaar 

gevangenisstraf. Voor ernstige gevallen geldt een minimumstraf van 3 jaar en een minimum 

van 5 jaar voor gevallen met dodelijke afloop of waarbij het slachtoffer een minderjarige is.  
162 

Voor anale geslachtsgemeenschap tussen mannen geldt in Servië een afwijkende  

 minimumleeftijd van 18 jaar. In de praktijk vinden, voor zover bekend, geen veroordelingen 

 plaats op deze grond. Overige homoseksuele handelingen tussen mannen in de leeftijd tussen 

 de 14 en 18 jaar zijn niet verboden; zie http://www.ai-lgbt.org/texts/lgbt2006.rtf Sexual 

 Minorities and the Law: A World Survey [Updated July 2006 ].   
163 

    

Verbod  van discriminatie op grond van seksuele geaardheid wordt in de grondwet niet  

 expliciet genoemd. Desalniettemin kan worden geconcludeerd dat ook discriminatie op grond 

 van seksuele geaardheid verboden is. Verbod op discriminatie wegens seksuele geaardheid 

 wordt overigens expliciet genoemd in de Servische Mediawet, Arbeidswet en de Wet op 

 Hoger Onderwijs. 
164 

Bij de homo-organisaties zijn meerdere gevallen bekend van geweld en mishandeling gericht  

 tegen homoseksuelen. In de meeste gevallen wordt geen aangifte gedaan bij de politie. 
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Hoewel homoseksualiteit niet algemeen wordt geaccepteerd, ondervinden 

(organisaties van) homoseksuelen geen problemen van de zijde van de overheid. 

Servië kent een aantal actieve (geregistreerde) homo-organisaties, zoals Labris, 

Gayten LGBT, Queeria, DEVE,165 Lambda of BLC.166 In Belgrado en in Novi 

Sad bestaan enkele homoclubs en homo(vriendelijke) bars. 
 

 

3.5.3 Dienstplicht, dienstweigeraars en deserteurs 

 

Militaire dienstplicht  
Servië kent een algemene dienstplicht voor alle mannen in de leeftijd tussen 19 en  
27 jaar. De dienstplicht kan worden vervuld in:  

a. de bewapende militaire dienst;  
b. de niet-bewapende militaire dienst;  
c. de civiele dienst (de alternatieve dienstplicht). 

 

In de militaire dienstplicht worden 3 fasen onderscheiden:  
1. de rekrutering;  
2. de militaire dienst;  
3. de reservedienst. 

 

Mannen van 17 jaar worden opgeroepen voor een medische keuring. Na 

medische goedkeuring wordt bepaald bij welk legeronderdeel zij geplaatst zullen 

worden. Hierbij wordt rekening gehouden met de voorkeur van de dienstplichtige 

en zijn opleiding. Op uiterlijk 21-jarige leeftijd wordt men opgeroepen voor het 

vervullen van de diensplicht. Eerdere vervulling (tussen de 17 en de 21 jaar) is 

mogelijk als de dienstplichtige vrijwillig aangeeft hiervoor te kiezen. Mannen die 

een universitaire studie volgen krijgen tot hun 27e jaar de mogelijkheid deze af te 

ronden, alvorens zij voor de militaire dienst worden opgeroepen. 

 

Uitstel van dienstplicht kan worden verleend indien betrokkene 

gezondheidsproblemen heeft, een baan in het buitenland heeft of anderszins kan 

aantonen dat hij buitengewoon benadeeld zal worden door het vervullen van de 

dienstplicht. Dit uitstel kan worden verleend tot het 35e levensjaar; hierna 

vervalt de verplichting tot het vervullen van dienstplicht. 

 

Voor zover bekend bestaat er in Servië geen mogelijkheid de dienstplicht af 

te kopen. 
 
 
 
 

165 

 
166 

 
 
 
DEVE is een cultureel centrum voor homo’s en lesbiennes. Zie http://www.deve.org.yu 

[laatst geraadpleegd op 27 september 2007]. 

Balcan Lesbian Connection; zie http://www.balconn.com [laatst geraadpleegd op 27 

september 2007]. 
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Servische staatsburgers die zich in het buitenland bevinden zijn eveneens tot 

hun 35e dienstplichtig. Vóórdat dienstplichtigen voor langere tijd naar het 

buitenland gaan, zijn zij verplicht de autoriteiten hierover te informeren. 

Formeel gezien dienen deze personen, nadat zij zijn opgeroepen, bij de 

consulaire vertegenwoordiging van Servië in het land van verblijf een met reden 

omkleed verzoek om uitstel van militaire dienst in te dienen.167 

 

De duur van militaire dienstplicht bedraagt 6 maanden. Na de beëindiging van de 

militaire dienst wordt de voormalige dienstplichtige reservist. 

 

Alternatieve dienstplicht  

De grondwet waarborgt het recht op gewetensbezwaren.168 Alternatieve 

dienstplicht kan worden vervuld in humanitaire en sociale instellingen.169 Een 

verzoek tot alternatieve dienstplicht kan worden ingediend bij het legerkantoor170 

in de gemeente waar men woonachtig is. Om in aanmerking te kunnen komen 
voor alternatieve dienstplicht dient betrokkene binnen acht dagen na ontvangst van 

de oproep zijn gewetensbezwaren kenbaar te hebben gemaakt.171 Een commissie 

bestaande uit een psycholoog, een arts, twee legerofficieren en een theoloog 
beslist over het verzoek. Betrokkene kan tegen een afwijzende beslissing van de 

commissie bezwaar aantekenen.172 Een dergelijk beroep heeft echter geen 

schorsende werking voor het vervullen van de reguliere dienst.173 Momenteel 

bestaat in Servië geen mogelijkheid van beroep tegen de afwijzing op het verzoek 

om het vervullen van de alternatieve dienstplicht.174 Het European Bureau for 

Conscientious Objection vermeldt dat volgens het Servische ministerie van 

Defensie 60% van alle dienstplichtigen gewetensbezwaren aanvoert.175 Indien ten  
 
 

 
167 

Personen die nalaten een dergelijk verzoek om uitstel in te dienen, zijn strafbaar wegens  

 dienstweigering. In enkele gevallen heeft dit geleid tot strafrechtelijke veroordeling in 

 absentia. Het vervullen van alternatieve dienstplicht in het buitenland is niet mogelijk. 
168 

Artikel 45 grondwet.  

169 
Alternatieve dienstplicht wordt doorgaans vervuld bij ziekenhuizen, sociale instellingen,  

 gemeentelijke nutsbedrijven en het Rode Kruis. 
170 

De legerkantoren in elke gemeente zijn bemensd door burgerpersoneel en vallen onder een  

 militaire sectie. Er zijn 3 militaire regio’s in Servië, t.w. Belgrado, Nis en Novi Sad, waar de 

 verschillende militaire secties zijn  ondergebracht. 
171 European Bureau for Conscientious Objection (http://www.ebco-beoc.org/), EBCO Study  

    

 tour to Belgrade, 15-17 juli 2007. In de oproep wordt betrokkene tevens gewezen op de 

 mogelijkheid van alternatieve diensplicht. 
172 

Een dergelijk beroep dient te worden ingediend binnen 15 dagen na ontvangst van de  

 beslissing van de commissie. 
173 

European Bureau for Conscientious Objection, ibidem. In de praktijk is derhalve sprake van  

 een onvolkomen bezwaarprocedure. 
174 

Omdat het recht op gewetensbezwaren grondwettelijk is gewaarborgd, bestaat in theorie de  

 mogelijkheid van hoger beroep bij het Hof. 
175 

European Bureau for Conscientious Objection, ibidem  
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aanzien van de verzoeker geen sprake is van uitsluitingsgronden (zie 

hieronder), wordt het verzoek doorgaans in alle gevallen toegewezen.176 

 

Alternatieve dienstplicht is niet mogelijk indien betrokkene een wapen of een 

wapenvergunning bezit of daarom heeft verzocht, dan wel in de periode van 3 jaar 

voorafgaand aan het verzoek om alternatieve dienstplicht veroordeeld is geweest 

voor geweldpleging of een ander strafbaar feit indien betrokkene bij het plegen 

van dat feit geweld heeft gebruikt. Alternatieve dienstplicht kan te allen tijde 

alsnog worden omgezet in reguliere dienstplicht indien betrokkene tijdens het 

vervullen ervan een dergelijk strafbaar feit pleegt of zich onttrekt aan het 

vervullen van opgedragen werkzaamheden.177 De duur van alternatieve 

dienstplicht bedraagt 9 maanden. 

 

Dienstweigeraars en deserteurs  

Dienstweigering en desertie zijn strafbaar.178 

 

Na het aftreden van Milosevic heeft de nieuwe federale regering vrijwel 

onmiddellijk voorbereidingen getroffen voor een amnestiewet ten behoeve van 

dienstweigeraars en deserteurs. Deze amnestiewet trad op 3 maart 2001 in 

werking179 en gold voor zowel Servië als Montenegro.180 In april 2006 trad een 

nieuwe amnestiewet in werking. Deze wet is een verlenging van de federale wet 

van 3 maart 2001 en verleent amnestie aan personen die in de periode tot 18 april 

2006 de dienstplicht hebben ontdoken, deserteerden of in het leger weigerden 

wapens te dragen181 De amnestiewet wordt ook daadwerkelijk nageleefd. Er 

wordt in de uitvoering geen onderscheid gemaakt naar etniciteit. Sinds de 

inwerkingtreding van de nieuwe amnestiewet zijn geen gevallen bekend van 

strafrechtelijke vervolging van personen die binnen de door de wet genoemde  
 
 
 

176 

 
 
 

177 

 
 
 
 

 
178 

 
 
 

179 

 
180 

 
181 

 
 

 
Verzoeken om alternatieve dienstplicht op grond van homoseksualiteit (zie tevens paragraaf 

3.5.2) worden doorgaans niet gehonoreerd, indien er geen sprake is van andere 

gewetensbezwaren. 

Het omzetten van alternatieve dienstplicht in reguliere militaire dienstplicht werd in januari 

2005 mogelijk gemaakt; Amnesty International, Serbia and Montenegro: A wasted year. 

The continuing failure to fulfil key human rights commitments made to the Council of 

Europe, EUR 70/005/2005, 22 maart 2005. Voor de berekening van de duur van dienstplicht 

telt één dag van alternatieve dienstplicht als een halve dag van reguliere dienstplicht. 

Op grond van de strafwet (artikel 394 en verder). Zie voor de exacte strafmaat, die 

afhankelijk is van de specifieke omstandigheden: http:// 

www.legislationline.org/upload/legislations/dc/a9/576c23dc41967e427086bf4c2b45.pdf 

Zie Staatsblad van de FRJ Nr 9 van 2 maart 2001. Voor een Engelse vertaling van deze wet 

zie http://www.unhcr.ch [laatst geraadpleegd op 23 maart 2005]. 

Amnesty International Deutschland, Asyl – Gutachten, Verwaltungsstreitsache eines 

serbisch-montenegrinischen Staatsangehörigen, EUR 70-04.051, 22 december 2004. Zie 

bijv.: http://news.serbianunity.net/bydate/2006/April_18/4.html, Serbian parliament 

passes amnesty law, pardoning some 2,500 draft dodgers, 18 april 2006. 
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voorwaarden vallen. Overigens ontslaat deze wet de personen in kwestie niet 

van de verplichting om de militaire dienst (alsnog) te vervullen. 

 

 

3.5.4 Minderjarigen 

 

De minderjarigheid geldt tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Vanaf 18 jarige 

leeftijd is men meerderjarig. Alle wettelijke handelingen mogen zelfstandig vanaf 18-

jarige leeftijd worden verricht. Vanaf 14-jarige leeftijd mogen transacties worden 

gedaan, met dien verstande dat de vernietigbaarheid van dergelijke transacties door de 

ouder of voogd van de minderjarige kan worden ingeroepen. 

 

De leerplicht geldt van de zevende tot de vijftienjarige leeftijd. Indien iemand op 

de leeftijd van 15 jaar de lagere school nog niet heeft afgerond, dan kan hem/haar 

tot het bereiken van de 17-jarige leeftijd worden toegestaan de lagere 

schoolopleiding te blijven volgen. 

 

Met betrekking tot de strafrechtelijke verantwoordelijkheid geldt dat personen 

tot 14 jaar als kind en vanaf de leeftijd van 14 jaar tot 18 jaar als minderjarig 

worden aangemerkt .182 

Met toestemming van de rechter is het minderjarigen vanaf de leeftijd van 16 jaar 

toegestaan in het huwelijk te treden. Het Servische arbeidsrecht staat het toe 

mensen vanaf 15-jarige leeftijd tewerk te stellen. 

 

Alleenstaande minderjarigen  
Minderjarigen die niet langer opgevangen worden door (één van) de ouders worden 

over het algemeen opgevangen door familie of worden opgevangen door diverse 

staatsinstellingen. Er waren in 2006 ongeveer 7.500 kinderen zonder ouderlijke zorg 

die werden opgevangen door het systeem van sociale bescherming. Van ongeveer 

1.700 alleenstaande kinderen had een familielid het voogdijschap en ongeveer 3.000 

kinderen woonden in pleeggezinnen.183 Volgens een andere bron werden daarnaast 

nog eens 1.500 kinderen opgevangen in weeshuizen.184 

 

Ouders van kinderen met een handicap worden niet adequaat geholpen door 

instanties die zich bezig houden met maatschappelijk werk. In veel gevallen 
 
 
 

 
182 

 
183 

 
 

 
Servische strafwet, artikel 112 sub 8) en 9),  
http://www.legislationline.org/upload/legislations/dc/a9/576c23dc41967e427086bf4c2b45.pdf  
Deze cijfers  zijn volgens recente data van het Ministerie van Werk, Werkgelegenheid en  
Sociale Zaken. Uit: The state of Children in Serbia 2006 – with focus on poor and excluded  
children, UNICEF Belgrado, p. 32  
Dit aantal wordt ook gehanteerd door het Ministerie van Werk, Werkgelegenheid en Sociale Zaken. 

Uit: Human Rights in Serbia 2006. Belgrade centre for Human Rights, Belgrado 2007. 
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worden gehandicapte kinderen daarom opgenomen in tehuizen.185 Kinderen 

van ouders die in het buitenland werken blijven doorgaans in Servië en worden 

dan meestel opgevangen door grootouders.186 

 

Vanaf 2004 zijn de lokale overheden verantwoordelijk voor de financiering 

van (algemene) opvanghuizen.187 Sinds 2001 heeft de overheid getracht grote 

hervormingen door te voeren op het gebied van sociale hulp en 

kinderbescherming.188 

 

Volgens het Child Rights Centre in Belgrado zijn de volgende 

maatschappelijke instellingen belast met de opvang en accommodatie van 

kinderen. Deze instellingen zijn overheidsinitiatieven:  
(i) Tehuizen voor kinderen en jongeren – enkele tehuizen hebben aparte units 

voor slachtoffers van huiselijk geweld; 

(ii) Centrum voor de bescherming van zuigelingen, kinderen en jongeren;  
(iii) Centrum voor familie accommodatie;  
(iv) Tehuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen en jongeren;  
(v) Instituties voor de educatie van kinderen en jongeren met gedragsproblemen;  
(vi) Tehuis voor kinderen en jongeren met een handicap en een beperkt 

mentaal vermogen; 

(vii) Opvangcentrum voor noodhulp voor kinderen en jongeren;  
(viii) Opvangtehuis. 

 

De tehuizen voor kinderen en jongeren zijn bestemd voor kinderen en jongeren 

zonder ouderlijke zorg en voor kinderen waarvan de ontwikkeling wordt belemmerd 

vanwege familieomstandigheden. Tehuizen met units voor minderjarige slachtoffers 

van huiselijk geweld staan ook open voor minderjarige slachtoffers van 

mensenhandel. Het centrum voor de bescherming van zuigelingen, kinderen en 

jongeren staat tevens open voor alleenstaande zwangere vrouwen en moeders met 

hun zuigeling tot 1 jaar oud. Het centrum voor familie accommodatie verzorgt de 

opvang voor kinderen zonder ouderlijke zorg bij families buiten de eigen 

(biologische) familie. Het tehuis voor verstandelijk gehandicapte kinderen en 

jongeren vangt minderjarigen op met matige en ernstige 
 

 
The state of Children in Serbia 2006 – with focus on poor and excluded children. 

UNICEF Belgrado, p. 51.  
Dit document maakt integraal deel uit van de Poverty Reduction Strategy.  

186 The state of Children in Serbia 2006 – with focus on poor and excluded children, p. 33  

187 

      

Annex Table 1.2: Major Changes to the Social Welfare Laws (2001-2006). Uit: Serbia Social  

 assistance and Child Protection Note, p. 24   
188 

      

Het percentage van het BNP dat besteed werd aan kinderbescherming in 2001 is bijna het  

 dubbele ten opzichte van 2000 (respectievelijk 1.14% ten op zichte van 0.75%). Het is echter 

 opmerkelijk dat in de jaren erop dit cijfer elk jaar is gedaald (in 2005 1.07% van BNP). Serbia  
    

 Social assistance and Child Protection Note June 20, 2006. Human development Sector Unit 
   

 Europe and Central Asia Region, Document of the World Bank, p. 12 
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ontwikkelingsstoornissen alsmede autistische kinderen en zorgt voor toegespitste 

opvoeding en educatie. Instituties voor de educatie van kinderen en jongeren zorgen 

voor opvang, opvoeding, educatie en medische zorg voor kinderen met 

gedragsproblemen. Het tehuis voor gehandicapte kinderen en jongeren die tevens een 

beperkt mentaal vermogen hebben zorgt voor opvang, medische zorg, opvoeding, en 

activiteiten op het gebied van recreatie, cultuur en entertainment die aansluiten op hun 

bekwaamheid en de mate van invaliditeit. Het opvangcentrum biedt noodhulp aan 

kinderen en jongeren die zwerven en/of bedelen en op korte termijn opvang nodig 

hebben. De opvangtehuizen zijn bestemd voor kinderen en jongeren met sociale 

gedragsstoornissen en die doorverwezen zijn door een instantie voor maatschappelijk 

werk of door een opvangcentrum. Daarnaast worden kinderen zonder ouderlijke zorg 

die slachtoffer zijn geweest van mensenhandel door de desbetreffende instantie 

toegewezen aan een voogd.189 

 

In Servië zijn diverse NGO’s actief in de opvang van minderjarigen. De NGO 

“Roma Children Centre” onderschrijft het probleem van straatkinderen in 

Belgrado en stelt dat het vaak Roma kinderen betreft. Dit centrum neemt deel aan 

het “Children of the Street” project. Dit project voorziet in hulp voor bedelende 

kinderen. Volgens het “Centrum voor de Bescherming van Zuigelingen, Kinderen 

en Jongeren” is er in Servië geen duidelijke strategie met betrekking tot 

straatkinderen.190 Er zijn voorbereidingen voor een project om veilige 

onderkomens voor straatkinderen te openen.191 De NGO ASTRA houdt zich 

bezig met de strijd tegen alle vormen van mensenhandel en in het bijzonder van 

vrouwen en kinderen.192 Het “Counselling Centre” (NGO) richt zich op de hulp 

aan vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn geworden van huiselijk- en ander 

soort geweld.193 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
189  Child Trafficking in Serbia – threats and reality. Child Rights Centre, Belgrado 2006, pp. 53-   

  56  
190 

Enkele activiteiten om dit probleem op te lossen zijn overgenomen door het Vasa Stajic  

 Kindertehuis, het Roma Children Centrum, het Ministerie van Sociale Zaken en het Centrum 

 voor de bescherming van zuigelingen, kinderen en jongeren. 
191  Child Trafficking in Serbia – threats and reality. Child Rights Centre, Belgrado 2006, p. 25   

192 

   

 Child Trafficking in Serbia – threats and reality. Child Rights Centre, Belgrado 2006, pp. 45-   

  51  
193  Child Trafficking in Serbia – threats and reality. Child Rights Centre, Belgrado 2006, p. 79   
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4 Migratie 

 

4.1 Migratiestromen 

 

In Servië verblijven circa 208.000 binnenlands ontheemden.194 Het betreft met 

name etnisch Serviërs en Roma195 die tijdens en na afloop van de gebeurtenissen in 

Kosovo in 1999 hun woonplaats in Kosovo hebben verlaten.196 

 

Volgens UNHCR verbleven in januari 2007 in Servië 56.500 vluchtelingen 

uit Kroatië en 22.000 vluchtelingen uit Bosnië en Herzegovina. 197 

 

4.2 Binnenlands ontheemden 

 

Wetgeving en beleid  
Servië heeft geen wetgeving die specifiek de positie en opvang van binnenlands 

ontheemden regelt. In de praktijk wordt de Servische Vluchtelingenwet van 1992 

door het Servische Commissariaat voor Vluchtelingen (SCV) analoog toegepast 

op deze groep. Een specifieke aanpassing van de Vluchtelingenwet om de 

Commissaris een bijzonder mandaat te verschaffen met betrekking tot 
 
 
 
 
 
 

194 UNHCR Global Appeal 2007 (http://www.unhcr.org/publ/PUBL/455443b011.pdf); Amnesty  
            

 International, Kosovo (Serbia): No forcible return of minorities to Kosovo, 
          

 (http://web.amnesty.org/library/print/ENGEUR700042007). De Commissaris voor de 
        

 vluchtelingen in Servië, Dragisa Dabetic, meldde eind oktober 2007 een aantal van 209.579 

 binnenlands ontheemden (bron: .Beta News, 23 oktober 2007). 
195 

Volgens de UNHCR vertegenwoordiging in Belgrado zijn er in Servië per 1 september 2007  

 22.257 binnenlands ontheemde Roma. 

 Amnesty International, ibidem: naar schatting bevinden zich 40.000 à 45.000 Roma 

 ontheemden in Servië. De helft hiervan is niet geregistreerd, vanwege het niet beschikken 

 over de benodigde documenten (zie par. 3.4.4 Roma). 
196 

Een zeer beperkt aantal etnisch Albanezen uit Kosovo is tijdens of na afloop van de Kosovo-  

 crisis naar Servië  gevlucht. Naar verluidt zou het hierbij gaan om Albanese Kosovaren die 

 hebben samengewerkt met Servische autoriteiten of daarvan verdacht worden. Of mensen uit  

 deze kleine groep zich in Servië als binnenlands ontheemde hebben laten registreren is niet 

 bekend. 
197 http://www.unhcr.org/home/PUBL/455443b011.pdf, UNHCR, Global Appeal 2007. Een  

       

 andere bron (Beta News, 23 oktober 2007) vermeldt dat volgens de Commissaris voor 

 vluchtelingen in Servië, zich 98.104 vluchtelingen in Servië bevinden. Volgens de OVSE 

 (OSCE Mission to Sebia, Refugees and displaced persons – State of affairs, March 2007) 
    

 bevonden zich in maart 2007 104.246 vluchtelingen in Servië, waarvan 73,43 % uit Kroatië 

 en 26,42 % uit Bosnië en Herzegovina. Het verschil tussen de totalen uit de eerste en de 

 laatste twee genoemde bronnen (ca. 20.000 à 26.000) kan wellicht verklaard worden uit het 

 verschil in de cijfers tussen Servië inclusief Kosovo en Servië exclusief Kosovo. 
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binnenlandse ontheemden heeft niet plaatsgevonden.198 Door de analoge 

toepassing van deze wet op binnenlands ontheemden, hebben deze het recht 

op onderdak alsmede gezondheidszorg en onderwijs. 

 

Positie van binnenlands ontheemden  
De ontheemden worden, althans in theorie, als staatsburgers van Servië 

beschouwd.199 In de praktijk worden zij echter vaak door hun medeburgers in 

Servië als tweederangs burgers gezien.200 Voor binnenlands ontheemden die 

tot een etnische minderheidsgroep behoren, geldt dat de wetgeving inzake 

minderheden onverkort op hen van toepassing is.201 

 

Ontheemden uit Kosovo kunnen zich in Servië wenden tot verschillende 

internationale organisaties en lokale NGO’s voor humanitaire hulp.202 

 

Registratie als binnenlands ontheemde  

Ontheemden uit Kosovo kunnen zich als zodanig laten registreren bij het SCV203. 

Zij worden dan in het bezit gesteld van een ontheemdenidentiteitsbewijs (zie 

eveneens: par. 2.4 Documenten), waarin letterlijk vermeld wordt dat betrokkene 

ontheemd is en afkomstig uit Kosovo. De status van binnenlands ontheemde 

wordt in Servië voor bepaalde tijd verleend, tot het moment waarop betrokkene 

naar huis terugkeert of zich buiten het grondgebied van Servië vestigt.204 Het 

ontheemdenidentiteitsbewijs geeft binnenlandse ontheemden toegang tot 

collectieve opvang, humanitaire hulp en gezondheidszorg. UNHCR/Praxis meldt 

dat, hoewel de SCV verklaard heeft dat de afgifte van 

ontheemdenidentiteitsbewijzen een voortdurend proces is, deze afgifte geenszins 

vanzelfsprekend is. Zo worden dergelijke identiteitsbewijzen niet afgegeven aan 

personen die uit andere landen terugkeren naar Servië, terwijl deze personen 

volgens het internationale recht als binnenlands ontheemde moeten worden  

 
198 

UNHCR/PRAXIS, Analysis of the situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in  

 Serbia: Law and Practice, Maart 2007 

 (http://www.praxis.org.yu/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=47). 
199 

Kosovaren (ongeacht hun etniciteit) zijn immers Servische burgers.  

200 
Dit geldt niet alleen voor bijvoorbeeld de Roma, maar ook voor etnisch Serviërs uit Kosovo,  

 die door andere Serviërs Shqip of Shqiptar worden genoemd (Shqiptar betekent ‘Albanees’ in 

 het Albanees) en als minderwaardig beschouwd worden. Het woord Shqip / Shqiptar heeft in 

 het Servisch een pejoratieve betekenis. 
201 

Voor de positie van etnische minderheden wordt verwezen naar paragraaf 3.4.  

202 
Door de lokale afdelingen van het Internationale Rode Kruis bijvoorbeeld, worden  

 integratieprojecten van de ontheemden met de lokale bevolking uitgevoerd. Ook andere 

 internationale organisaties, waaronder UNHCR, ondersteunen ontheemden. 
203 

UNHCR/PRAXIS, Analysis of the situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in  

 Serbia: Law and Practice, maart 2007: het SCV is eveneens belast met het beheer van de 

 collectieve opvangcentra. 
204 

Onder ‘vestiging buiten Servië’ wordt in deze context tevens verstaan het aanvragen van  

 bescherming in het buitenland. 
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beschouwd.205 Als staatsburgers van Servië hebben ontheemden alle 

bijbehorende rechten en plichten. 

 

In Servië wordt de aanspraak op sociale voorzieningen aan de hand van 

woonplaats(registratie) bepaald. Het bezit van het staatsburgerschap van Servië alleen 

is niet voldoende om aanspraak te kunnen maken op sociale voorzieningen. De 

betrokken persoon dient tevens over een legale verblijfsplaats in Servië te beschikken 

en geregistreerd te zijn in de betreffende gemeente. Voor binnenlands ontheemden is 

het bezit van een ontheemdenidentiteitsbewijs van groot belang voor alle handelingen 

die een staatsburger van Servië normaliter in zijn eigen woonplaats moet verrichten: 

het aanspraak maken op gezondheidszorg, pensioenen en onderwijs, het aanvragen – 

dan wel verlengen – van identiteitsdocumenten, het registreren van een auto, 

enzovoorts. Echter, registratie als binnenlands ontheemde en verstrekking van het 

bijbehorende identiteitsdocument kunnen alleen plaatsvinden indien betrokkene de 

vereiste documentatie betreffende zijn persoon (zoals geboortecertificaat en 

identiteitsbewijs) heeft overgelegd.206 Personen uit Kosovo kunnen deze documenten 

verkrijgen bij de zogenaamde dislocated registry offices.207 Personen die zich als 

binnenlands ontheemde wensten te laten registreren konden tot juli 
 
 
 

 
205 UNHCR/Praxis, Analysis of the situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in  

         

 Serbia: Law and Practice, maart 2007. 

206 

        

Hierbij dient te worden vermeld dat sommige documenten (bijvoorbeeld uittreksels uit het  

 geboorteregister) slechts gedurende zes maanden na de datum van afgifte geldig zijn. Dit 

 betekent dat in geval van langdurige procedures sommige stukken verschillende malen 

 moeten worden aangevraagd. In de praktijk kan een ontheemde uit Kosovo door het 

 Servische Commissariaat voor Vluchtelingen ook als binnenlands ontheemde worden 

 geregistreerd indien betrokkene andersoortig bewijs van zijn afkomst uit Kosovo (zoals 

 bijvoorbeeld bewijs van bezit van onroerend goed in Kosovo) kan overleggen. 
207 

In juni 1999 hebben de Servische autoriteiten alle registers uit Kosovo naar Servië verplaatst.  

 Deze registers werden vervolgens geïncorporeerd in de registersystemen van een aantal 

 aangewezen Servische gemeenten (gemeente Nis, Kregujavec, Kraljevo, Krusevac, Jagodina, 

 Vranje en Leskovac). De Kosovaarse registers zijn als volgt bij de genoemde gemeenten 

 ondergebracht. In Nis: de registers van Pristina, Podujevo, Glogavac, Obilic, Lipljan en 

 Kosovo Polje; in Krugajevac: de registers van Pec, Istok en Klina; in Kraljevo: de registers 

 van Kosovska Mitrovica, Srbica, Zubin Potok, Vucitrn, Zvecan en Leposavic; in Krusevac, 

 de registers van Prizren, Orahovac, Suva Reka en Gora; in Jagodina, de registers van 

 Djakovica en Decani; in Vranje, de registers van Gnjilane, Vitina, K. Kamenica en N. Brdo; 

 in Leskovac, de registers van Urosevac, Kasanic, Stimlje en Strpce (bron: UNHCR/Praxis, 

 Analysis of the situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in Serbia: Law and  

 Practice, March 2007, 
      

 (http://www.praxis.org.yu/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=47&bcsi_s 
     

 can_F8B3F614E37F44BB=IZ50Fp29tRg2eWAaNJr7SRMAAABqJH4R&bcsi_scan_filena  

 me=index.php). De personen afkomstig uit Kosovo kunnen in de aangewezen gemeente waar 
   

 de gegevens van de registers van zijn/haar plaats van origine worden bewaard, raadplegen en 

 verzoeken om verstrekking van noodzakelijke documenten. Hierbij dient wel te worden 

 vermeld dat deze dislocated registers niet altijd compleet zijn. 
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2005 in de praktijk logistieke problemen ondervinden bij het verkrijgen van de 

voor registratie noodzakelijke documenten (vervoer naar en van de dislocated 

registry offices, onvoldoende financiële middelen om te reizen of om de 

noodzakelijke leges208 te betalen, lange wachttijden of noodzakelijk meerdere 

reizen).209 Sinds juli 2005 is het echter niet meer noodzakelijk dat de betrokkene 

zich in persoon bij het betreffende dislocated registry office meldt. Als gevolg 

van de inspanningen van de Servische NGO, Praxis, hebben deze 

registratiekantoren hun beleid veranderd. Zij staan nu ook toe dat verzoeken van 

binnenlandse ontheemden worden ingediend via de post.210 

 

Personen die over de nodige bewijsstukken van hun identiteit en afkomst uit 

Kosovo beschikken, worden in de praktijk zonder noemenswaardige problemen 

als binnenlands ontheemde erkend en geregistreerd. Dit geldt zonder 

onderscheid voor alle etnische groepen afkomstig uit Kosovo.  
Door de UNMIK in Kosovo afgegeven documenten worden door de 

Servische autoriteiten niet erkend. 

 

Een deel van de binnenlands ontheemde Roma afkomstig uit Kosovo, is 

nooit geregistreerd (zie ook par. 3.4.4 Roma).211 

 

Sociale voorzieningen  
Personen die in het bezit zijn van een geldig ontheemdenidentiteitsbewijs, 

kunnen aanspraak maken op toegang tot alle sociale voorzieningen, waaronder 

gezondheidszorg, onderwijs en pensioenen.212 Zij kunnen tevens, althans in 

theorie, legaal deelnemen aan de arbeidsmarkt.213 Personen die in Kosovo 

werkzaam waren bij de overheid dan wel bij staatsbedrijven, ontvangen in veel  
 
 

208 
UNHCR/Praxis, ibidem. In 2005 werden wijzigingen in de Wet op de Republikeinse  

 Administratiekosten – Official Gazette of the Republic of Serbia, No. 61/05- doorgevoerd, 

 waarmee de leges voor vluchtelingen en binnenlands ontheemden  die om gegevens uit het 

 bevolkingsregister verzoeken, met 70% werden verminderd. Binnenlands ontheemden wordt 

 hierop echter zelden gewezen. 
209 

UNHCR/Praxis, ibidem.  

210 UNHCR/Praxis, ibidem.  

211 

   

Voor deze groep geldt dat zij in de praktijk onoverkomelijke problemen met betrekking tot  

 het verkrijgen van de voor registratie als binnenlands ontheemde noodzakelijke documenten 

 kunnen ondervinden. 
212 

Alleen personen die aan de hand van een geldig “werkboekje”  (zie hieronder) hun  

 arbeidsverleden kunnen aantonen, komen in aanmerking voor ouderdomspensioen. 
213 

Alle werknemers in Servië dienen te beschikken over het zogenaamde “werkboekje” , waarin  

 de opleidingen, kwalificaties en werkervaring worden bijgehouden. Deze werkboekjes 

 worden door de werkgever bewaard en bijgehouden. Omdat vele binnenlands ontheemden 

 niet over een werkboekje beschikken – omdat deze tijdens de vlucht verloren is gegaan of 

 zich nog steeds in Kosovo bij de voormalige werkgever bevindt – kunnen ze zich niet als 

 werkzoekende bij het arbeidsbureau inschrijven. Zonder geldige inschrijving bij het 

 arbeidsbureau kunnen zij bovendien geen aanspraak maken op een werkloosheidsuitkering. 
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gevallen nog steeds salaris, omdat hun dienstbetrekking nooit formeel 

werd beëindigd. 

 

Personen die als binnenlands ontheemde zijn erkend en geregistreerd ondervinden 

in de praktijk geen noemenswaardige problemen ten aanzien van toegang tot de 

gezondheidszorg en het onderwijs. Daarnaast zijn de geregistreerde binnenlands 

ontheemden, die in Servië tot de groep van bijzonder kwetsbare personen worden 

gerekend, vrijgesteld van de algemene verplichting om ziekenfondspremies af te 

dragen. Dit geldt voor alle geregistreerde binnenlands ontheemden zonder 

onderscheid naar etnische afkomst.214 Personen die niet als binnenlands 

ontheemde zijn geregistreerd, kunnen geen aanspraak maken op toegang tot 

sociale voorzieningen. 

 

Voor binnenlands ontheemden geldt dat hun deelname aan de reguliere 

arbeidsmarkt over het algemeen kleiner is dan die van de overige inwoners van 

Servië. Een groot deel van binnenlands ontheemden werkt (al dan niet illegaal) 

als dagloner. 

 

Huisvesting  
De meeste ontheemden in Servië beschikken over eigen huisvesting (65% tot 75%) of 

worden opgevangen door familie en vrienden (25% tot 30%). Slechts een klein deel 

blijft aangewezen op collectieve opvangcentra. Naast de gebruikelijke aanspraken op 

sociale voorzieningen die aan alle geregistreerde ontheemden toekomen, kunnen 

personen die in collectieve opvangcentra verblijven, aanspraak maken op 

voedselhulp. Servië had eerder aangegeven alle collectieve centra vóór 2006 te willen 

sluiten, echter volgens het Servische Commissariaat voor Vluchtelingen waren er per 

1 juni 2007 nog 70 collectieve opvangcentra in Servië215, waar in totaal 6.974 

personen (zowel binnenlands ontheemden216 als vluchtelingen) ondergebracht waren. 

In 2006 werden 21 collectieve centra gesloten217. Deze centra waren bedoeld als 

tijdelijk verblijf en zijn nauwelijks geschikt voor (langdurige) bewoning. Een deel 

van de ontheemden verblijft in illegale opvangcentra. Het betreft met name illegaal 

gestichte nederzettingen dan wel illegale bezetting van privé panden. Aan deze groep 

wordt geen humanitaire  
 
 
 

214 
Hierbij dient echter te worden vermeld dat, voorzover het de toegang tot sociale  

 voorzieningen betreft, met name de Roma te maken kunnen krijgen met maatschappelijke 

 aversie en discriminatie (zie ook paragraaf 3.4.4). 
215 

UNHCR, Note on the Protection of Persons of concern to UNHCR in Serbia, August 2007,  

 vermeldt een aantal van 72 collectieve opvangcentra. 
216 

Volgens UNHCR, ibidem, gaat het om 4.600 binnenlands ontheemden.  

217 
Zie in deze context:  

 http://www.kirs.sr.gov.yu/articles/centri.php?lang=ENG&PHPSESSID=5b545d7764e1f5ffde 

 0548010918b994 [laatst geraadpleegd 19 oktober 2007].  Het Servische Commissariaat voor 
   

 Vluchtelingen  vermeldt niet of er onder de gesloten opvangcentra ook centra in Kosovo zijn. 
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hulp verstrekt.218 Ontheemden die geen huisvesting kunnen vinden, kunnen 

zich wenden tot het Servische Commissariaat voor Vluchtelingen. 

 

De kwaliteit van de eigen woonfaciliteiten waarover binnenlands ontheemden 

beschikken is afhankelijk van de financiële situatie van betrokkenen en varieert 

van verblijf in “reguliere” huizen en appartementen en kamerhuur tot verblijf in 

bijvoorbeeld (tuin)schuren en garageboxen zonder adequate voorzieningen 

(elektriciteit en/of sanitaire voorzieningen). Dit geldt tevens voor opvang bij 

familie en vrienden. De omstandigheden in de collectieve opvangcentra – zowel 

legaal als illegaal – zijn doorgaans slecht. Voor de (met name niet-geregistreerde) 

binnenlands ontheemde Roma geldt dat zij vaak in illegaal gestichte Roma-

kampen verblijven. De omstandigheden in deze nederzettingen zijn doorgaans 

nog slechter.219 

 

Lokale integratie en terugkeer  
Aangezien de ontheemdenbevolking een grote druk legt op de toch al beperkte 

capaciteit van de gemeenten waar de ontheemden zich bevinden, behoort de 

terugkeer van deze groep tot een van de prioriteiten van de Servische regering. 

Daarnaast spelen politieke overwegingen een belangrijke rol.220 Om die redenen 

wordt aan lokale integratie van ontheemden – in tegenstelling tot vluchtelingen 

– nauwelijks aandacht besteed. 

 

In mei 2002 presenteerde de Servische regering haar Nationale Strategie voor het 

Oplossen van de Problemen van Vluchtelingen en Binnenlands Ontheemden, die een 

aantal knelpunten identificeert (met name beperkte bewegingsvrijheid van etnisch 

Serviërs in Kosovo en de eigendomswetgeving) die de terugkeer van ontheemden 

naar Kosovo belemmeren.221 De Nationale Strategie is echter vooral gericht op 

vluchtelingen en minder op de binnenlands ontheemden. Voor deze ontheemden 

wordt als enige oplossing hun terugkeer naar Kosovo gezien.222 Het 
 
 

 
218 

UNHCR, het Rode Kruis en andere (internationale) organisaties verstrekken op ad hoc basis  

 hulp aan deze groep. 
219 

Vaak betreft het nederzettingen gebouwd van de ter beschikking staande materialen (zoals  

 hout- en golfplaten, autobanden, en dergelijke) zonder enige voorzieningen (elektriciteit, 

 stromend water). 
220 

Kosovo wordt officieel als (onlosmakelijk) deel van Servië beschouwd. Een spoedige  

 terugkeer van de Servische bevolking wordt van groot belang beschouwd voor de bepaling 

 van de toekomstige status van Kosovo. 
221 

In de praktijk heeft de Nationale Strategie voor zover het binnenlands ontheemden uit  

 Kosovo betreft een louter declaratoir karakter. Zie in deze context tevens het algemeen 

 ambtsbericht Kosovo 2005. 
222 Serbian Refugee Council – Internally Displaced Persons in Serbia – Access to Rights during  

 Displacement, Mei 2006   
   

 (http://www.ssi.org.yu/images/stories/SSIReports/AccessToRightsIDPsInSerbiaAnalyticalRe 

 portENG.doc). 
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Kosovo Coördinatiecentrum (Kosovo Coordination Centre) is 

verantwoordelijk voor, onder andere, de terugkeer van binnenlands 

ontheemden naar Kosovo.223 Informatie over de effectiviteit van de Nationale 

Strategie in de verslagperiode kon niet worden achterhaald. 

 

Woonplaatswijziging  
Binnenlands ontheemden uit Kosovo zijn staatsburgers van Servië. Daarom 

kunnen ze zich ook in andere delen van Servië vestigen. Op grond van de in 

Servië geldende voorschriften dient betrokkene zich eerst in zijn voormalige 

woonplaats te (laten) uitschrijven en daarnaast over woonruimte – dit kan worden 

aangetoond aan de hand van een koopakte of huurovereenkomst – in zijn nieuwe 

woonplaats te beschikken. Vanaf 1 juli 2003 kunnen binnenlands ontheemden uit 

Kosovo zich bij de dislocated registry offices (zie hierboven, onder registratie als 

binnenlands ontheemde) laten uitschrijven om zich vervolgens elders in Servië te 

kunnen vestigen.224 Officiële woonplaatswijziging leidt tot verlies van de status 

van binnenlands ontheemde. Betrokkene wordt voortaan beschouwd als een 

“gewone” inwoner en kan – net als alle andere inwoners van de gemeente waarin 

hij zich heeft laten registreren – aanspraak maken op alle sociale voorzieningen. 
 

 

4.2.1 Binnenlands ontheemden die vanuit het buitenland naar Servië terugkeren 

(repatrianten) 

 

Personen afkomstig uit Kosovo die, al dan niet gedwongen,225 vanuit het 

buitenland naar Servië terugkeren, komen niet in aanmerking voor erkenning als 

binnenlands ontheemde.226 Dit heeft tot gevolg dat zij geen aanspraak kunnen 

maken op de rechten die aan erkende binnenlands ontheemden zijn verleend 

(zoals onderdak, gezondheidszorg, onderwijs en toegang tot de arbeidsmarkt.). Zij 

worden evenmin door UNHCR – of een andere internationale organisatie – 

opgevangen, omdat deze groep niet tot het mandaat van de organisatie behoort.227 
 
 

 
223 

Het door Servië ingestelde Kosovo Coördinatiecentrum is verantwoordelijk voor het  

 coördineren en uitvoeren van het Servische beleid ten aanzien van Kosovo in het algemeen. 

 Het Kosovo Coördinatiecentrum werd in 2001 opgericht en is verantwoordelijk voor alle 

 kwesties die betrekking hebben op Kosovo, waaronder terugkeer. 
224 

Tot 1 juni 2003 was het personen afkomstig uit Kosovo door de Servische autoriteiten niet  

 toegestaan zich in Kosovo uit te schrijven uit het register. 
225 

Vrijwillige terugkeer van Kosovaren naar niet Kosovaars Servië komt in de praktijk  

 nauwelijks voor. 
226 Zie in deze context bijv.: UNHCR/Praxis, Analysis of the situation of Internally Displaced  

        

 Persons from Kosovo in Serbia: Law and Practice, March 2007, 
      

 (http://www.praxis.org.yu/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=47&bcsi_s 
     

 can_F8B3F614E37F44BB=IZ50Fp29tRg2eWAaNJr7SRMAAABqJH4R&bcsi_scan_filena  

 me=index.php). 

227 

       

Het betreft in vrijwel alle gevallen uitgewezen asielzoekers.  
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In de praktijk betekent dit dat deze personen legaal en sociaal-economisch in 

een gemarginaliseerde positie verkeren .228 Dit geldt voor alle uit het buitenland 

terugkerende personen afkomstig uit Kosovo, ongeacht de etnische afkomst. 

 

Een reeds door de autoriteiten als binnenlands ontheemde erkende persoon verliest 

zijn status indien betrokkene Servië verlaat en een verzoek om internationale 

bescherming in het buitenland indient. De status van binnenlands ontheemde wordt in 

geval van, al dan niet vrijwillige, terugkeer naar Servië niet hersteld.229 

 

Personen afkomstig uit Kosovo die vanuit het buitenland naar Servië terugkeren, 

kunnen zich overal in Servië permanent vestigen, mits zij aan de voorwaarden 

voor woonplaatswijziging voldoen (zie paragraaf 4.2). Deze personen worden niet 

als binnenlands ontheemde erkend. Dit heeft tot gevolg dat zij – in ieder geval tot 

het moment van de officiële woonplaatswijziging – geen aanspraak kunnen 

maken op de sociale voorzieningen of steun van de Servische autoriteiten. 

 

Sinds 14 februari 2006 heeft het bureau voor mensen- en minderhedenrechten 

van de Servische regering een kantoor voor hertoelating op het Nikola Tesla 

vliegveld van Belgrado.230 Personen die naar Servië repatriëren onder de 

hertoelatingsovereenkomst (readmission agreement) tussen Servië en landen van 

de Europese Unie dienen zich bij dit kantoor te melden, waar zij worden 

geïnformeerd over hun status en waar zij worden ondersteund bij hun 

hertoelating.231 

 

De personen die weer worden toegelaten in Servië krijgen een klein bedrag van 

de lokale sociale zorg centra zodra zij op hun plaats van oorsprong aankomen. Zij 

hebben recht op voedsel uit gaarkeukens (soup kitchens).232 
 

 
228 

 
 
 
 

 
229 

 
 
 

230 

 
231 

 
 
 
 
 

 
232 

 
UNHCR/Praxis, Analysis of the situation of Internally Displaced Persons from Kosovo in 

Serbia: Law and Practice, March 2007. Omdat deze personen niet worden geregistreerd of 

opgevangen is dezerzijds heel weinig bekend over hun situatie. In de meeste gevallen betreft 

het Roma die – naar wordt vermoed – in (illegale) Roma-kampen verblijven. De precieze 

omvang van deze groep is evenmin bekend. 

De situatie van deze personen verschilt niet van de situatie van personen die naar Servië zijn 

teruggekeerd, zonder eerst in Servië de status van binnenlands ontheemde te hebben 

verkregen. 

Zie: http://www.airport-belgrade.co.yu/code/navigate.php?Id=173 (internetsite Nikola Tesla  
luchthaven Belgrado) [laatst geraadpleegd: 24 oktober 2007].  
Zie o.a. Country of Return Information Project, Country sheet Serbia, August 2007,  
(http://www.ecoi.net/file_upload/432_1189758303_serbia-country-  
sheet.pdf?bcsi_scan_F8B3F614E37F44BB=ij7Fr0fjbeKTbea1LT8gEhYAAADdFJkU&bcsi_  
scan_filename=432_1189758303_serbia-country-sheet.pdf) of Globalinfo.org, Serbia: EU  
sends undocumented migrants back to Balkans, 14 september 2007  
(http://www.globalinfo.org/eng/reader.asp?ArticleId=52874)  
Globalinfo.org, ibidem; http://www.airport-belgrade.co.yu/code/navigate.php?Id=173, 

ibidem. 
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4.3 Opvang van vluchtelingen 

 

In Servië verblijven naar schatting tussen de 78.500 en ruim 98.000 geregistreerde 

vluchtelingen233, dat wil zeggen personen die de vluchtelingenstatus hebben 

verkregen. Het betreft vrijwel uitsluitend personen afkomstig uit voormalige 

deelrepublieken van de SFRJ, met name uit Kroatië en Bosnië en Herzegovina.234 

De overgrote meerderheid van deze groep bestaat uit etnisch Serviërs, hoewel in 

het kader van gemengde huwelijken ook personen van andere etnische groepen 

als vluchteling in Servië verblijven.235 In Servië bestaat de vluchtelingenpopulatie 

voor een overgroot deel uit personen die in de jaren ‘90 als gevolg van gewapende 

conflicten in Kroatië, Bosnië en Herzegovina zijn gevlucht. Deze personen zijn 

inmiddels – mits zij aan de wettelijke vereisten hebben voldaan – als vluchteling 

erkend en geregistreerd. 

 

Servië is partij bij het Vluchtelingenverdrag van 1951 en het Protocol van 

1967. Vreemdelingen die hun land hebben verlaten uit angst voor vervolging, 

hebben derhalve het recht om in Servië asiel aan te vragen.236 

 

Wetgeving en beleid  
Op 24 november 2007 nam het Servische parlement een nieuwe asielwet 

aan.237 In tegenstelling tot (geregistreerde) binnenlands ontheemden, hebben 

vluchtelingen in Servië geen stemrecht en mogen zij geen onroerend goed  

kopen.238              

              
233 UNHCR noemt in het rapport Global Appeal 2007 een aantal van 78.500; OVSE vermeldt  

              

 het aantal van 97.700 per oktober 2007 (bron: OSCE Press release, UNHCR representation, 
            

 OSCE mission call for full integration of refugees opting to stay in Serbia, 22 oktober 2007. 
          

 Volgens minister Ljajic van arbeid en sociale zaken verblijven per oktober 2007 98.104 

 vlichtelingen in Servië (bron: V.I.P. Daily News Report, issue no. 3703, 23 oktober 2007. Uit 

 deze bronnen is overigens  niet expliciet  op te maken of in de cijfers de vluchtelingen in 

 Kosovo zijn opgenomen. 
234 

Een kleine groep vluchtelingen in Servië is afkomstig uit Slovenië en Macedonië.  

235 
Voor de groep gemengd gehuwden die in vluchtelingencentra verblijven geldt, in zowel  

 Servië als in Montenegro, dat zij problemen kunnen ondervinden wegens een gebrek aan 

 acceptatie (bij met name de overige vluchtelingen in het centrum) van hun gemengde 

 huwelijk. In vluchtelingencentra verblijvende kinderen van gemengd gehuwde ouders kunnen 

 bloot staan aan pesterijen en dergelijke. 
236 

Zie artikel 57 van de grondwet.  

237 Zie: Beta News, Asylum bill in parliamentary procedure, 17 oktober 2007 en National  
         

 Assembly of the Republic of Serbia, Third sitting of the second regular session of the 
       

 national assembly of the Republic of Serbia in 2007, Assembly activity, 
     

 (http://www.parlament.sr.gov.yu/content/eng/aktivnosti/skupstinske_detalji.asp?Id=1177&t= 
    

 A) 

238 

             

Binnenlands ontheemden zijn staatsburger van Servië en hebben daarom alle rechten en  

 plichten van staatsburgers, waaronder het kiesrecht en het recht om onroerend goed te kopen. 

 De in Servië verblijvende vluchtelingen, daarentegen, zijn vreemdeling. 
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Registratie  
Het Servische Commissariaat voor Vluchtelingen is belast met het toekennen (en 

intrekken) van de vluchtelingenstatus alsmede de registratie van vluchtelingen. 

In de praktijk wordt statusdeterminatie in alle gevallen door de UNHCR 

uitgevoerd. Erkende vluchtelingen worden in het bezit gesteld van een 

vluchtelingenidentiteitsbewijs. 

 

Sociale voorzieningen en huisvesting  
Op het gebied van sociale voorzieningen en huisvesting is de situatie van 

vluchtelingen in Servië vergelijkbaar met die van binnenlands ontheemden 

(zie paragraaf 4.2.1). 

 

Lokale integratie en terugkeer  
Vluchtelingen komen in Servië in aanmerking voor naturalisatie tot staatsburger 

van Servië. Hoewel de Servische autoriteiten lokale integratie van vluchtelingen 

aanmoedigen en al een en ander hebben bereikt, dient volgens de OVSE op dit 

terrein nog het nodige gedaan te worden, met name op het gebied van 

huisvesting, gezondheidszorg, werkgelegenheid en sociaal welzijn.239 

 

Voor vluchtelingen die tot een etnische minderheidsgroep behoren, geldt dat de 

wetgeving inzake minderheden (zie paragraaf 3.4) op hun positie onverkort 

van toepassing is. 

 

Vluchtelingen kunnen zich in Servië wenden tot het Rode Kruis voor humanitaire 

hulp.240 Ook andere internationale organisaties, waaronder UNHCR, 

ondersteunen vluchtelingen. 
 

 

4.4 Activiteiten van internationale organisaties 

 

In geheel Servië zijn vele internationale organisaties aanwezig. Naast VN-

organisaties zoals UNHCR, WFP, UNICEF, UNDP ontplooien het ICRC, 

de OVSE en IOM activiteiten in Servië. 

 

Algemeen kan gesteld worden dat de donorinspanningen in Servië afnemen. 

 

De UNHCR ondersteunt vluchtelingen in Servië die terug willen keren naar Kroatië 

of Bosnië en Herzegovina en binnenlands ontheemden die terug willen keren naar 

Kosovo. De UNHCR richt zich onder de vluchtelingen en ontheemden 
 
 

239 OSCE Press release, UNHCR Representation, OSCE Mission call for full integration of  
    

 refugees opting to stay in Serbia, 22 oktober 2007. 

240 

   

Humanitaire hulp wordt alleen verstrekt aan de meest kwetsbare groepen.  
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op de meest kwetsbare groepen, waaronder mensen in de collectieve 

opvangcentra. Aangezien steeds meer collectieve centra worden gesloten, ligt 

de nadruk op hulp bij het vinden van bijvoorbeeld andere huisvesting. 

 

Asielzoekers uit Kosovo die naar West Europese landen zijn vertrokken zouden 

volgens UNHCR op basis van de terugname-overeenkomst tussen Servië en de 

EU (readmission agreement)241 niet naar Centraal Servië overgebracht moeten 

worden, als er geen bijzondere gronden voor zijn. De terugname-overeenkomst 

voorziet in de legale terugkeer in de nabije toekomst van Servische burgers die 

illegaal in de EU verblijven. Servië is volgens deze overeenkomst verplicht tot 

terugname van Servische staatsburgers, die zonder de juiste documenten de EU 

landen zijn binnengekomen. Dit geldt eveneens voor burgers uit derden-landen die 

vanuit Servië op illegale wijze de EU zijn binnengekomen. 

 

De voorziening in de eerste levensbehoeften aan vluchtelingen en ontheemden 

vindt plaats via het Internationale Rode Kruis. Plaatselijke afdelingen van het 

Rode Kruis nemen de distributie van de door de internationale organisaties ter 

beschikking gestelde hulpmiddelen voor hun rekening. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
241 

Deze terugname overeenkomst werd in september 2007 door beide partijen ondertekend en   

 treedt in januari 2008 in werking (bron: V.I.P. News Services, V.I.P. Daily News Report, 

 Belgrade, Issue no. 3693, 9 oktober 2007) 
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Bijlage I: Kaart van Servië  
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